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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο όζνπο ζπλεηέιεζαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πξνζθέξνληαο ν θαζέλαο κε ην δηθό ηνπ ηξόπν έλα θνκκάηη βνήζεηαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο. Αξρηθά, ζα ήζεια λα εθθξάζσ έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηελ 

θαζεγήηξηα κνπ Kαιατηδάθε Αξγπξνύια ε νπνία κε ηελ ππνκνλή ηεο κε ζηήξημε θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Αθόκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Εξγαζίαο, νη νπνίνη καο κεηαιακπάδεπζαλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ. Επίζεο, ζεξκό επραξηζηώ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηελ 

πνιύηηκε ζπλεξγαζία κε ηνλ Υάιελη Σαρίξ (Κνηλσληθό Αλζξσπνιόγν – Δηεξκελέα), δηόηη ε 

βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε κε ηελ δηεξκελεία ηνπ ζηηο ζπλαληήζεηο κε ηα παηδηά ήηαλ αλεθηίκεηε. 

Επηπξόζζεηεο επραξηζηίεο ζηνλ Πινεγό – Αλαπηπμηαθήο Κξήηεο Ηξαθιείνπ (ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Estia) γηα ηελ ζπλεξγαζία καο θαη ηελ εκπηζηνζύλε πνπ καο έδεημαλ θαζώο θαη 

ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα παηδηά πξόζθπγεο πνπ έιαβαλ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα καο. 

Σέινο, δελ ζα κπνξνύζα λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξώπνπο, πνπ ήηαλ 

δίπια κνπ θαη κε ζηήξημαλ βιέπνληαο ηελ αγσλία κνπ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

Σκοπός: θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (resilience) θαη ηεο κεηα-ηξαπκαηηθήο 

αλάπηπμεο (post-traumatic growth) ζε παηδηά κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ κέζα απφ 

βησκαηηθέο αζθήζεηο. Οη αζθήζεηο εζηηάδνπλ ζηνπο ηνκείο: επηθέληξσζε ζην «εδψ θαη 

ηψξα», απφθηεζε ειέγρνπ ηεο δσήο, αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, απνδνρή θαη αηζηφδνμε 

ζθέςε (εκπηζηνζχλε ζην κέιινλ), πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζηφρνπο θαη ιχζεηο, πγηεηλφ ηξφπν 

δσήο θαη απηεπάξθεηα (απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα). 

 

Υλικό και μέθοδος: Σν πξφγξακκα, δηάξθεηαο δχν κελψλ, απνηεινχληαλ απφ εβδνκαδηαίεο 

ζπλαληήζεηο 2 σξψλ έθαζηε. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά πξφζθπγεο πνπ δηακέλνπλ ζην 

Ζξάθιεην Κξήηεο, ειηθίαο 7 έσο 12 εηψλ. Ζ έξεπλα ήηαλ πνζνηηθή θαζψο δφζεθε αξρηθά έλα 

έληππν εξσηεκαηνιφγην πξνο ζπκπιήξσζε απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, έπεηηα πινπνηήζεθαλ νη 

αζθήζεηο θαη ηέινο αθνινχζεζε ε αμηνιφγεζε κε ηελ ζπκπιήξσζε γηα δεχηεξε θνξά ηνπ 

ίδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Αποηελέζμαηα: Μεηά ην πξφγξακκα παξέκβαζεο παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ζηα 

επίπεδα ηεο Διπίδαο, ελψ ε επηπρία ησλ παηδηψλ παξέκεηλε ζηαζεξή. Αληίζεηα, δελ θαίλεηαη 

λα είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηα επίπεδα ηεο θαηάζιηςεο. ρεηηθά κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 

ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ αλ θαη ε παξέκβαζε θαίλεηαη λα είρε αξλεηηθή επίδξαζε, νξηαθά 

δελ θξίζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

 

Σσμπεράζμαηα: Παξφιν πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ θάλεθε λα εληζρχεηαη ε ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα ησλ παηδηψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε πσο ζε ζέλα κεγαιχηεξν 

δείγκα, ζπκπεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο παξακέηξνπο ελφο πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ 

(πξνζθπγηθέο εθξνέο), ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε κπνξεί λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή θαη θαηλνηφκα. Σα παηδηά πξφζθπγεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ 

κία παξέκβαζε πνπ εζηηάδεη ζηελ ζεηηθή αλάπηπμε θαζψο απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

κείσζε ζπκπησκάησλ ςπρηθήο πγείαο. Ηδηαίηεξα βνεζεηηθά δείρλνπλ λα είλαη ηα 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο.  

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, κεηα - ηξαπκαηηθή αλάπηπμε, κεηαθηλνχκελνη 

πιεζπζκνί, επ-δελ, πξφζθπγαο 
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ABSTRACT 
 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to present an intervention that will strengthen 

Resilience and Post – Traumatic Growth among children of mobile population through 

experiential exercises. The exercises focus on the following areas: concentration on “here and 

now”, gaining   control of life, developing social relationships, acceptance and optimistic 

thinking (hopefulness and confidence about the future), goal orientation, and solutions, 

healthy lifestyle and self-efficacy. 

 

Material and Method: The duration of the program was two months and consisted of two - 

hour meetings per week. It was performed on school- aged refugee children, 7 to 12 years 

old, who live in Heraklion, Crete. The research was quantitative as initially a printed 

questionnaire was given to be completed by the children themselves, then the exercises were 

implemented and finally the evaluation was followed by the completion of the same 

questionnaire for the second time, to evaluate the effectiveness of the program. 

 

Results: After the intervention program there was a significant increase in the levels of Hope, 

while children’s happiness remained stable. In contrast, it does not appear to have a positive 

effect on depression levels. Regarding the mental resilience of refugee children, although 

intervention seems to have had a negative impact, it was marginally not considered 

statistically significant. 

 

Conclusions: Although this study did not appear to enhance, children’s mental resilience, It 

is important to take into account that in a larger sample, including all the aspects of a refugee 

population (refugee outflows), the results indicate that this intervention can be effective and 

innovative. Refugee children can greatly benefit from an intervention focusing on growth as 

this can lead to a reduction in mental health symptoms. Particularly helpful seem to be the 

intervention programs aimed at psychosocial support and the enhancement of mental 

resilience. 

 

Key words: mental resilience, post-traumatic growth, mobile populations, well-being, 

refugee, 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Αξρηθά, αθνξκή γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ήηαλ ε επηζπκία κνπ 

λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο ζε παηδηά κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ ζηε 

ρψξα ππνδνρήο έρνληαο ηελ επθαηξία λα εληαρζνχλ ζε κία νκάδα κε ην αίζζεκα ηνπ 

«αλήθεηλ», ςπρνθνηλσληθνχ ραξαθηήξα, θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θάλνληαο βησκαηηθέο 

αζθήζεηο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο παξ’ φιεο ηηο αληημνφηεηεο πνπ 

πηζαλά είραλ βηψζεη. Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο απνθηά λφεκα ζχκθσλα κε 

Werner (1989), φηαλ έλα άηνκν έξρεηαη αληηκέησπν λα δηαρεηξηζηεί ζηξεζνγφλεο θαη αληίμνεο 

ζπλζήθεο.           

 Απφ ηα αξραία ρξφληα ην παγθφζκην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο 

εμαθνινπζεί λα ελππάξρεη κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ Διιάδα ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο ηεο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο κεηαθηλνχκελνπο 

πιεζπζκνχο. Παξαηεξψληαο ινηπφλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ην κεγάιν θχκα 

κεηαλαζηεπηηθψλ θαη πξνζθπγηθψλ ξνψλ αληηιακβάλεηαη θαλείο πσο ε θηλεηηθφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ νινέλα θαη απμάλεηαη απφ ρψξα ζε ρψξα γηα έλα θαιχηεξν αχξην.  

 Λφγσ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαζψο θαη ηεο δεδνκέλεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ Διιάδα (ε νπνία κέρξη ζηηγκήο είλαη πεξηνξηζκέλε), ε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε κε ζέκα ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζε παηδηά 

κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο. 

Έρνληαο ηε λέα γλψζε ζα είλαη πην εχθνιε ε δεκηνπξγία λέσλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο 

πνπ ζα εζηηάδνπλ επηθεληξσκέλα ζε παηδηά γηα ηελ νκαιή έληαμε ζηελ λέα ρψξα ππνδνρήο.

 Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο, ην πξψην κέξνο ην νπνίν είλαη ε 

ζεσξία ηεο κειέηεο, ην δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο – 

απνηειέζκαηα θαη ηέινο ζην ηξίην κέξνο απνηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο.

 πγθεθξηκέλα ην Α΄ Μέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ (2) δχν θεθάιαηα πνπ 

αλαπηχζζνπλ ην ζέκα ζεσξεηηθά. ην πξψην θεθάιαην δίλνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ησλ 

νξηζκψλ: πξφζθπγαο, θνηλσληθή - εζληθή ηαπηφηεηα, επηπνιηηηζκφο, ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 

(resilience) θαη κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε (Post Traumatic Growth- PTG). ην δεχηεξν 

θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα παηδηψλ θαη εθήβσλ πξνζθχγσλ θαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςπρηθά αλζεθηηθνχ παηδηνχ θαη έθεβνπ. 

ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη νη παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο θαη νη πξνζηαηεπηηθνί 
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παξάγνληεο θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ θαη εθήβνπ πξφζθπγα ζην θνηλσληθφ 

πιαίζην.            

 Σν Β΄ Μέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ην ηξίην θεθάιαην φπνπ παξνπζηάδνληαη ην 

είδνο ηεο κεζνδνινγίαο, ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ην δείγκα, ε 

κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο, ε δηαδηθαζία, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηα εξεπλεηηθά 

εξγαιεία θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Αθνινπζνχλ ζην ηέηαξην θεθάιαην ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε.        

 ην ηέινο, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην Γ΄ κέξνο φπνπ παξαηίζεληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειινληηθέο κειέηεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 
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Α΄ΜΕΡΟ: ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

1.1 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΒΑΙΚΨΝ ΕΝΝΟΙΨΝ 

Πρόςφυγασ 
 

Ο νξηζκφο κε βάζε ηε Γηεζλή χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 γηα ην Καζεζηψο ησλ 

Πξνζθχγσλ, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην Πξσηφθνιιν ηεο Νέαο Τφξθεο ηνπ 1967, θείκελα 

πνπ έρνπλ θπξσζεί απφ ηελ Διιάδα θαη άιια 139 θξάηε, θαζνξίδεη σο «πξφζθπγα» θάζε 

πξφζσπν πνπ: «ζπλεπεία γεγνλόησλ επειζόλησλ πξν ηεο 1εο Ιαλνπάξηνπ 1951 θαη 

δηθαηνινγεκέλνπ θόβνπ δηώμεσο ιόγσ θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθόηεηνο, θνηλσληθήο ηάμεσο ή 

πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ επξίζθεηαη εθηόο ηεο ρώξαο ηεο νπνίαο έρεη ηελ ππεθνόηεηα θαη δελ 

δύλαηαη ή, ιόγσ ηνπ θόβνπ ηνύηνπ, δελ επηζπκεί λα απνιαύε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ρώξαο ηαύηεο, 

ή εάλ κε έρνλ ππεθνόηεηα ηηλά θαη επξηζθόκελνλ ζπλεπεία ηνηνύησλ γεγνλόησλ εθηόο ηεο 

ρώξαο ηεο πξνεγνπκέλεο ζπλήζνπο απηνύ δηακνλήο, δελ δύλαηαη, ή ιόγσ ηνπ θόβνπ ηνύηνπ, 

δελ επηζπκεί λα επηζηξέθεη εηο ηαύηελ» (Ν.Γ 3989/59 “Πεξί θπξψζεσο ηεο πνιπκεξνχο 

ζπκβάζεσο πεξί ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ”, ΦΔΚ 201-26.09.1959.). Ζ 

δηαρείξηζε ηνπ φξνπ ηνπ πξφζθπγα απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ 

είλαη πνιχπιεπξε θαη ππφθεηηαη ζε κία ζπλερή δπλακηθή εμέιημε. Ζ Colson (2007) 

επηβεβαηψλεη ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηνπ δεηήκαηνο, θαη αλαθέξεη ηελ αλάγθε γηα κηα 

πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ πεγάδεη απφ έλα κεγάιν εχξνο ησλ αθαδεκατθψλ πξαθηηθψλ.

 χκθσλα κε «ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Μεηαλάζηεπζεο (Γ.Ο.Μ) (International 

Organization for Migration)» θαη «ην Γισζζάξην γηα ηε κεηαλάζηεπζε, 2004» αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε έλλνηα ηνπ πξφζθπγα θαη ε έλλνηα ηνπ κεηαλάζηε είλαη δχν δηαθνξεηηθέο 

έλλνηεο, παξφιν πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππφθεηληαη ζε έλα είδνο ηαχηηζεο. Ο πξφζθπγαο 

αλαγθάδεηαη λα θχγεη απφ ηελ ρψξα ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηνλ κεηαλάζηε πνπ εγθαηαιείπεη 

νηθεηνζειψο ηε ρψξα ηνπ κε ζθνπφ λα εγθαηαζηαζεί αιινχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξεζεί 

θάπνηνο σο πξφζθπγαο, ζπλεπάγεηαη φηη έρεη ήδε δερηεί ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπ  
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πξφζθπγα απφ ηελ ρψξα ππνδνρήο ηνπ. (https://greece.iom.int/el), 

(https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_20.pdf). 

Κοινωνική - Εθνική Σαυτότητα 
 

Με ην πέξαο ησλ ρξφλσλ νη θνηλσληθέο δνκέο κεηαζρεκαηίδνληαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, 

έηζη, εθηφο απφ ηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ 

πνπ θαζηζηνχλ ην άηνκν κνλαδηθφ θαη δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο άιινπο (Brewer, 2001) 

ππάξρνπλ νη δηάθνξεο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη κε κηα ιέμε σο θνηλσληθή 

ηαπηφηεηα (social identity). Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα αλαπηχρζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ ΄70 θαη 

ζεσξείηαη ε γλψζε ηνπ αηφκνπ λα αλήθεη ζε θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο ή θαηεγνξίεο 

ζπλδπαζηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη αμηνινγηθή ζεκαζία πνπ απνδίδεη ην ίδην ην άηνκν 

ζηελ ηδηφηεηα ηνπ, σο κέινο απηψλ ησλ νκάδσλ ή θαηεγνξηψλ (Tajfel, 1978). ηελ 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα ην άηνκν ππνηάζζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ ππεξεζία ηνπ ζπλφινπ πνπ 

έρεη επηιέμεη λα εληαρζεί (Γθφηνβνο, 2001). Ζ δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ηείλεη 

λα ζπγθξίλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην άηνκν κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο πνπ έρεη επηιέμεη 

λα εληαρζεί θαζψο θαη απφ ηηο ζπλαλαζηξνθέο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ. Μέζα απφ απηέο ηηο νκάδεο πνπ έρεη επηιέμεη 

ην άηνκν λα αλήθεη αξρίδεη λα έρεη αθελφο θάπνηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο: 

εζληθφηεηα, θχιν, θνηλσληθή ηάμε, ζξεζθεία αθεηέξνπ απνθηά κε ηελ νκάδα 

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ηδενινγηθφ δέζηκν (Αλδξνχηζνπ & Αζθνχλε, 2011). Καηά ηελ 

απφθηεζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, ην άηνκν νξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο κέινο κηαο 

μερσξηζηήο θνηλσληθήο νκάδαο, ελζηεξλίδεηαη ηνπο ζηεξενηππηθνχο θαλφλεο απηήο ηεο 

νκάδαο θαη απνδέρεηαη ηνπο θαλφλεο απηνχο σο κέξνο ηνπ εαπηνχ, θαζψο ηεξψληαο ηνπο 

απμάλεηαη ε επηξξνή πνπ  έρεη κέζα ζηελ νκάδα ( Αλδξνχηζνπ & Αζθνχλε, 2011). Ζ 

δπλαηφηεηα θάζε αηφκνπ λα έρεη πνιιέο θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο φπνπ ην άηνκν ληψζεη πψο αλήθεη. Σν αλήθεηλ ζε δηαθξηηέο 

νκάδεο, δειαδή ε θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε, αξθεί γηα λα πξνθαιέζεη ελδννκαδηθή εχλνηα 

ζε βάξνο ηεο εμσνκάδαο. Ζ γλψζε θαη κφλν ηεο παξνπζίαο κηαο εμσνκάδαο επαξθεί γηα λα 

πξνθιεζνχλ ζπκπεξηθνξέο δηάθξηζεο εθ κέξνπο ηεο ελδννκάδαο (Hogg & Abrams, 1998). Ζ 

θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε (social categorization) είλαη απηή πνπ νδεγεί ζηε ζηεξενηππηθή 

αληίιεςε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ελψ ε θνηλσληθή ζχγθξηζε (social comparison) εμεγεί ηελ 

επηιεθηηθφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ζχγθξηζεο θαη θαη’ επέθηαζε ξπζκίδεη ην κέγεζνο ησλ 

https://greece.iom.int/el
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_20.pdf
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δηνκαδηθψλ δηαθνξψλ θαη ησλ ελδννκαδηθψλ νκνηνηήησλ (Hogg&Abrams, 1998). Ηδηαίηεξα 

κέζσ ησλ ζπγθξίζεσλ ζε ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο αλάκεζα ζηελ 

ελδννκάδα θαη ηηο άιιεο ζρεηηθέο εμσνκάδεο επηδηψθεηαη ε απφθηεζε ή ε δηαηήξεζε κίαο 

ζεηηθήο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, εληζρχνληαο ή δηαηεξψληαο ζηα κέιε ηεο ελδννκάδαο ηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα Έηζη, κία θνηλσληθή ηαπηφηεηα κε βάζε ην 

επλντθφ ή δπζκελέο απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή αληίζηνηρα 

(Hogg&Abrams, 1998). Όηαλ έλα άηνκν επηιέγεη λα είλαη κέινο κηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο 

πνπ δελ θπξηαξρεί, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαίλεηαη λα κελ αμηνινγνχλ κε ζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα ηελ πεξηγξαθή ηνπ εαπηνχ ηνπο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ απεηιή γηα ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο νκάδαο, άζθεζε δηαθξίζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ ή πνιηηηθήο επίζεζεο απφ 

εμσνκάδεο (Hogg&Abrams, 1998).        

 ηελ θαηεγνξία ησλ θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ αλήθεη ε εζληθή ηαπηφηεηα (national 

identity) ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο επηκέξνπο φςε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, 

πεξηγξάθνληαο ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε ζπγθεθξηκέλε εζλνπνιηηηζκηθή νκάδα, θαζψο 

θαη ηηο ηδενινγίεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο ζθέςεηο, θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

έληαμε ζηελ νκάδα απηή (Phinney, 1990). Καη’ αληηδηαζηνιή, ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα 

νκάδσλ δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο απφ ηε ρψξα δηακνλήο, φπσο νη πξφζθπγεο, νξίδεηαη σο ε 

πιεπξά ηεο δηεξγαζίαο ηνπ επηπνιηηηζκνχ, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ ππνθεηκεληθή 

αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» ζε κία νκάδα ή έλα πνιηηηζκφ, θαη ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο, ησλ 

αληηιήςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ην άηνκν βηψλεη, σο κέινο 

απηήο ηεο νκάδαο ή απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ, δειαδή ζην ζχλζεην ζχλνιν πεπνηζήζεσλ θαη 

ζηάζεσλ πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ πνιηηηζκηθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη 

(Berry, 2001). Δπηθξαηέζηεξε, ζεκαληηθφηεξε θαη κνλαδηθή ηαπηφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ 

αηφκνπ ζεσξείηαη ε εζληθή ηαπηφηεηα.  Μνηάδεη ζηαζεξή, ακεηάβιεηε θαη θνηλή γηα φια ηα 

κέιε ελφο έζλνπο (Smith, 2000). χκθσλα κε ηνλ  Mc Crone (2002), ν νπνίνο έρεη 

δηαθνξεηηθή άπνςε, ζεσξεί φηη ην αίζζεκα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο αιιάδεη αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Μεηαβάιιεηαη ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν θαζψο δελ είλαη 

ζηαζεξφ. Ζ εζληθή ηαπηφηεηα δελ αλαθέξεηαη ζε κηα ακεηάβιεηε νπζία, δελ είλαη δεδνκέλε, 

κπνξεί λα πθίζηαηαη αιιαγέο, ρσξίο λα απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε ηαπηφηεηα γηα ηνπο 

θνξείο ηεο. χκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο εηξήλεο ή κε πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε ηφπν παίδνπλ 

δηαθνξεηηθφ ξφιν ηφζν ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα φζν θαη ε εζληθή. Γηα παξάδεηγκα έρνπλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία νη θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο ζε πεξηφδνπο αζθάιεηαο θαη εηξήλεο δηφηη 

γίλεηαη ρξήζε ησλ ζπκβφισλ θαη ηειεηνπξγηθψλ γεγνλφησλ φληαο σο νπαδφο ζε κία 

αζιεηηθή νκάδα. Αλ φκσο ην θιίκα ηνπ έζλνπο δελ είλαη θηιεηξεληθφ θαη απεηιείηαη ηφηε 
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έξρεηαη ζε πξνηεξαηφηεηα ε εζληθή ηαπηφηεηα (Dayan&Katz, 1996). Αλάινγα ηε ρξνηά πνπ 

δίλεη ην θάζε άηνκν ζηελ εζληθή ηαπηφηεηα είηε δεκηνπξγεί εζσζηξέθεηα θαη επηιέγεη λα 

αλαπηχζζεη ζρέζεηο κφλν κε ηα κέιε ηεο ελδννκάδαο δεκηνπξγψληαο θξαγκνχο κε άιιεο 

νκάδεο είηε δίλεη θνηλσληθή-πνιηηηζηηθή ρξνηά θαη δεκηνπξγεί εμσζηξέθεηα, αληαιιάζζνληαο 

θνηλέο εκπεηξίεο, αμίεο, δξάζεηο, πεπνηζήζεηο ζηφρνπο θαη επηθνηλσλία κε άιιεο νκάδεο. Δίλαη 

πνιχ πην πηζαλφ έηζη  λα θαηαθέξεη λα κπεη ζε κηα δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο γηα ηελ 

απφθηεζε άιισλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ελφο αηφκνπ ζε έλα λέν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ παίδεη ε πξνζσξηλή ή 

κφληκε παξακνλή ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη κφληκε ππάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο λα 

επηιέμεη ηε δεχηεξε κνξθή εζληθήο ηαπηφηεηαο (Hirschen, 2004).       

Επιπολιτιςμόσ 
 

Ο επηπνιηηηζκφο (acculturation) αλαθέξεηαη ζηηο δηεξγαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επαθή κεηαμχ νκάδσλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ηηο πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ 

πξνθχπηνπλ θπξίσο ζηελ κε θπξίαξρε πνιηηηζκηθά νκάδα (Berry,1997). Αλεμάξηεηα απφ ην 

ρξφλν παξακνλήο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο κεηαθίλεζεο, ε δηεξγαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ αθνξά 

φιεο ηηο νκάδεο πνπ κεηαθηλνχληαη απφ έλα πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζε έλα άιιν. Αλάινγεο 

νκάδεο είλαη νη πξφζθπγεο, νη θνηηεηέο, ηα άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, νη 

ηνπξίζηεο θαη νη κεηαλάζηεο. Δπηπιένλ, ν επηπνιηηηζµφο εθθξάδεη φιν ην ζχκπιεγκα 

κεηαβνιψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ επαθή κεηαμχ πνιηηηζµηθά δηαθνξεηηθψλ νµάδσλ. 

ε αηνµηθφ επίπεδν, ζχλζεηεο επηπνιηηηζµηθέο αιιαγέο εληνπίδνληαη ζην γλσζηηθφ θαη ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνµέα (αμίεο, ζηάζεηο, ζπλαηζζήκαηα, ζπκπεξηθνξά), ζε επίπεδν 

πξνζσπηθφηεηαο θαη εηθφλαο εαπηνχ, αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ αηφµνπ µε ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πιαίζην (Liebkind, 2006).  Ζ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ν επηπνιηηηζκφο 

εκπιέθνληαη λνεκαηηθά, γηα λα απνδψζνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζέζεο πνπ βξίζθεηαη ν 

λεαξφο έθεβνο πξφζθπγαο. Γη απηφ είλαη πξνηηκφηεξν λα κηιάκε γηα εμειηθηηθφ επηπνιηηηζκφ. 

Πξφθεηηαη γηα µηα δηαδηθαζία φπνπ ην αλαπηπζζφκελν άηνµν πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζηα 

βαζηθά επηηεχγκαηα ηνπ ζηαδίνπ πνπ δηαλχεη θαη ζπγρξφλσο λα δηακνξθψζεη ζρήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπλδπάδνπλ ηνλ πνιηηηζµφ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο µε ηνλ ηξφπν δσήο θαη 

ηηο αμίεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Oppedal, 2006).       

 Γηα ηνλ λεαξφ πξφζθπγα/κεηαλάζηε ζεκαληηθφ είλαη λα θαηαθέξεη λα ζπλδπάζεη 

νκαιά ηα ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο, λα εμνηθεησζεί κε ηε γιψζζα ηεο 
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ρψξαο ππνδνρήο, γηα λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη  ζην ζρνιείν, θαη γεληθφηεξα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ (Μφηηε-ηεθαλίδε, 2005). Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη αξρηθά λα 

δηεξεπλήζεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ γνληψλ ηνπ αιιά θαη ηα πνιηηηζµηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο ψζηε λα θαηαθέξεη λα θηάζεη ζην ζηάδην επίηεπμεο ηεο εζληθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο (Μφηηε-ηεθαλίδε, 2005). Δπίζεο, ρξήζηκν γηα ην λεαξφ παηδί είλαη λα 

αλαπηχμεη ζεηηθέο ζηάζεηο πξνο ηνπο ζπκπαηξηψηεο θαη ηνπο ληφπηνπο µέζα απφ 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ησλ δηαθξίζεσλ αθνχ 

πξψηα έρεη θαηαλνήζεη θαη  απνδερηεί ηηο πνιηηηζµηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο δηθήο ηνπ θαη 

ηεο θπξίαξρεο εζληθήο νµάδαο (Μφηηε-ηεθαλίδε, 2005). ηνλ εμειηθηηθφ επηπνιηηηζκφ 

δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεµαζία ζην θαηά πφζν ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ε ηνπηθή θνηλφηεηα 

πξνάγεη ή παξεκπνδίδεη ηελ πξνζαξκνγή ζηε ρψξα ππνδνρήο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

παξεκπνδίδεηαη ε αλάπηπμε θαη ε πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ πξνζθχγσλ ηφηε 

παξαηεξείηαη νηθνγελεηαθή δπζιεηηνπξγία, έληνλν επηπνιηηηζµηθφ ζηξεο θαη ξαηζηζηηθέο 

δηαθξίζεηο απφ ηνπο γεγελείο (García Coll et al., 1996). Ζ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ 

αηφκνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνχ θαηλνχξγηνπ θαη δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκνχ απνηειεί κηα 

ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε. Ζ θαηλνχξγηα απηή θαηάζηαζε απνηειεί πξφθιεζε γηα νξηζκέλνπο 

θαη ηελ αληηκεησπίδνπλ κε ελζνπζηαζκφ θαη ελεξγεηηθφηεηα. Αληίζεηα, γηα άιινπο, ε 

πξνζαξκνγή απηή εθιακβάλεηαη σο ζηξεζνγφλνο θαηάζηαζε ε νπνία δεκηνπξγεί άγρνο θαη 

έρεη σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ςπρνπαζνινγηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ αληηδξάζεσλ. Σν 

επηπνιηηηζκηθφ ζηξεο (acculturative stress) είλαη κηα γεληθεπκέλε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ζηξεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ φιε θαηάζηαζε ηνπ επηπνιηηηζκνχ 

(Berry &  Kim, Minde, & Mok, 1987). Θεσξεί φηη ην επηπνιηηηζκηθφ ζηξεο είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο θαη απηφλ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. Ζ επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο εμαξηάηαη απφ ηε ζπκθσλία ηεο 

επηπνιηηηζκηθήο ηαθηηθήο ηνπ αηφκνπ κε απηή ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο. Αλ δελ ππάξρεη 

ηέηνηα ζπκθσλία, ηφηε ην άηνκν βηψλεη επηπνιηηηζκηθφ ζηξεο (Berry, 2006).   

 Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ζηξεο είλαη ε κείσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο κε 

ζπκπηψκαηα άγρνπο, θαηάζιηςεο, ζπκνχ, δπζπηζηίαο, θαρππνςίαο, ε αίζζεζε ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί αθφκε θαη κε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ρξήζε νπζηψλ, ηα απμεκέλα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη ε ζχγρπζε ηαπηφηεηαο (Vega &Gil, 

1999). χκθσλα κε ηνλ Παπαδφπνπιν (2012), νη απψιεηεο ρακέλσλ πξνζψπσλ, ν 

«μεξηδσκφο» απφ ηελ παηξίδα θαη ηα νηθεία κέξε –ζεκεία αλαθνξάο,  πνπ βηψλεη θπξίσο 

έλαο πξφζθπγαο αιιά θαη ν κεηαλάζηεο ηνλ νδεγνχλ άιινηε πεξηζζφηεξν θαη άιινηε 

ιηγφηεξν  ζε ςπρνινγηθή απνκφλσζε, ζε λνζηαιγηθφ απνπξνζαλαηνιηζκφ, ζε ζιίςε θαη 
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κείσζε ηεο ελεξγεηηθφηεηάο ηνπ. Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ κείσζε ηνπ επηπνιηηηζκηθνχ 

ζηξεο παίδεη αθελφο ε άκεζε πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ/εθήβσλ θαη αθεηέξνπ ε είζνδνο 

ηνπο ζε έλα επλντθφ πιαίζην γηα ελζσκάησζε, αληίζεηα νπνηνζδήπνηε ζηξεζνγφλνο 

παξάγνληαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζή ηνπ (Tartakovsky, 2007).  

Χυχική Ανθεκτικότητα (Resilience) 
 

H κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

πξνζέγγηζε ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο (positive psychology) (ηαιίθαο & Μπηζθίδνπ, 2011). Ζ 

ιέμε αλζεθηηθφηεηα έρεη ιαηηληθή πξνέιεπζε (resilire) πνπ ζεκαίλεη επαλέξρνκαη ή 

αλαθάκπησ κεηά ηελ πίεζε (Moore, 2013). Σελ δεθαεηία ηνπ ΄70 έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ν 

φξνο απηφο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. χκθσλα, κε ηνλ Rutter, (1990) ην 

θαηλφκελν ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ δηαηήξεζε ηεο επάξθεηαο 

θάησ απφ ζπλζήθεο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή. Ζ ςπρηθή επειημία (flexibility), 

πεξηγξάθεηαη σο ε  ηθαλφηεηα γηα επηηπρεκέλε θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ αλάπηπμε (Cichetti & Cohen, 1995). Οη Reivich θαη Shatte 

(2002) νξίδνπλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα σο ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα επηκέλνπλ θαη λα 

πξνζαξκφδνληαη φηαλ νη ζπλζήθεο δελ είλαη θαιέο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηε γλσζηηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε κηαο θαηάζηαζεο.  

 Οη δχν θεληξηθέο έλλνηεο ζηνλ νξηζκφ ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο είλαη ε 

αληημνφηεηα (adversity) θαη ε επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή (adaptation), (Masten & Coatsworth, 

1998). Ζ αληημνφηεηα (adversity), αθνξά ηηο αξλεηηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη δηαπηζησζεί ζηαηηζηηθά φηη ζρεηίδνληαη 

ζπζηεκαηηθά κε δπζθνιίεο ζηελ πξνζαξκνγή. Ζ επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή (adaptation), ε 

νπνία νξίδεηαη ζπλήζσο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο θαη ςπρνινγηθήο επάξθεηαο 

(competence), θαζψο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηνπ εθάζηνηε ζηαδίνπ ηεο 

αλάπηπμεο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζε θάζε πνιηηηζκφ (Μφηηε- ηεθαλίδε, 2004). Χο 

επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή δελ λνείηαη απιά ε έιιεηςε ςπρνπαζνινγίαο, αιιά πξφθεηηαη γηα 

κηα δπλακηθή δηεξγαζία πνπ πεξηθιείεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ελψ ε επάξθεηα είλαη ε 

πξνζαξκνζηηθή ρξήζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνθιήζεσλ 

(Υξηζηνπνχινπ, 2008).     
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Καζψο νη ζπλζήθεο ηεο δσήο αιιάδνπλ δηαξθψο, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ζεκαληηθά ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ελφο αηφκνπ θαη έηζη λα αληηκεησπίζεη 

κε επηηπρία ζεκαληηθνχο πεξηβαιινληηθνχο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο ζε έλα ζεκείν ηεο 

δσήο ηνπ, αιιά λα αληηδξάζεη αξλεηηθά ζε άιινπο παξάγνληεο άγρνπο ζε κεηαγελέζηεξν 

ρξφλν (Luthar, 2006). Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθδήισζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο είλαη 

αθελφο ε παξνπζία ελφο θηλδχλνπ θαη αθεηέξνπ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ πξναγσγή ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ή ζα κεηψζνπλ ηα αξλεηηθά (Fergus & 

Zimmerman, 2005).          

 Δίλαη θαλεξφ πσο ππάξρεη έιιεηςε ζπκθσλίαο ζε έλαλ ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, επεηδή απηή επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ηα  

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο ηνπ (Naglieri & LeBuffe, 

2005). Τπάξρνπλ παξάγνληεο θαη ζπζηήκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζε κηα αιιειεπηδξαζηηθή 

δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα πξνάγεη ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη ζπγθεθξηκέλε αλά πιαίζην θαη ρξνληθή ζηηγκή θαη λα κελ είλαη παξνχζα ζε φια ηα 

πεδία ηεο δσήο (Masten, 2001).  ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ψζηε λα απνθεπρζεί ν 

θίλδπλνο, δειαδή δελ είλαη θάηη πνπ ην άηνκν ην δηαζέηεη ή φρη. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπλείδεζε 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 

φκσο ην ίδην ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγνληαο 

επηθηλδπλφηεηαο ή σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο πξνζαξκνγήο, 

ηελ ειηθία ή ην θχιν ηνπ αηφκνπ θαη ην θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ 

(Shiner&Masten, 2012). 

Μετατραυματική Ανάπτυξη (Post Traumatic Growth – PTG) 
 

 ηε ζχγρξνλε επνρή, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ 

έλλνηα ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο (posttraumatic growth) σο απνηέιεζκα ηεο βίσζεο 

κηαο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο. Οη έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε, ζε 

θακία πεξίπησζε, δελ απνζθνπνχλ ζηελ ππνηίκεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξεί 

αλακθηζβήηεηα λα αθνινπζήζνπλ ηε βίσζε ελφο ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο (Calhoun & 

Tedeschi, 2006). Ο φξνο κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε «αλαθέξεηαη ζηε ζεηηθή ςπρνινγηθή 

αιιαγή πνπ βηψλεηαη ζαλ απνηέιεζκα ηνπ αγψλα κεηά απφ πνιχ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο 

δσήο» (Tedeschi & Calhoun, 2004). χκθσλα κε ηνπο Tedeschi θαη Calhoun (2004), ε 
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κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε εκθαλίδεηαη ζην άηνκν πνπ έρεη βηψζεη έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, 

θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ην επεμεξγαζηεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζε απηφ, βηψλνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ δπζθνξία πνπ κπνξεί λα ηνπ έρεη πξνθαιέζεη ε ηξαπκαηηθή εκπεηξία. 

Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ απηνχ, ηνλίδεηαη φηη ην άηνκν πνπ έρεη βηψζεη έλα 

ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, θαηάθεξε φρη κφλν λα αληέμεη θαη λα επηβηψζεη απφ απηφ, αιιά θαη λα 

επηηχρεη ζεκαληηθέο ζεηηθέο αιιαγέο ζε θάπνηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ (Tedeschi & Calhoun, 

2004).             

  Οη ηνκείο πνπ εκθαλίδεηαη ε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηνπο Calhoun 

θαη Tedeschi,  (2006) δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο αιιαγψλ. Αξρηθά, ε πξψηε 

θαηεγνξία ζπλδέεηαη κε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ. Οη 

άλζξσπνη δειαδή, ζπλεηδεηνπνηνχλ κία εζσηεξηθή δχλακε πνπ δελ πίζηεπαλ φηη δηαζέηνπλ, 

παξάιιεια κε ηελ επαισηφηεηα ηνπο απέλαληη ζε ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Ζ δεχηεξε 

θαηεγνξία αιιαγψλ αθνξά ηελ απμεκέλε ζπκπφληα, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο 

αιιά θαη ηε ζχλδεζε κε αλζξψπνπο  πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε δσή ηνπο. 

Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία  δίλεη έκθαζε ζηηο αιιαγέο ηεο θηινζνθίαο πνπ έρεη θάπνηνο γηα ηε 

δσή, ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη, ην βαζκφ πνπ ηελ εθηηκά θαη ηα επίπεδα ηεο 

πλεπκαηηθφηεηάο ηνπ (Calhoun & Tedeschi,  2006).      

 Λφγνο γίλεηαη θαη γηα ηε δηαδηθαζία εκθάληζεο ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο 

(Tedeschi & Calhoun, 2004).  πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία αξρίδεη φηαλ έλα άηνκν βηψλεη έλα 

γεγνλφο σο ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηνλ 

θφζκν. Έπεηηα, πξέπεη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ δχζθνισλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνληαη, ελψ πξαγκαηνπνηείηαη θαη κία παξάιιειε γλσζηηθή 

δηεξγαζία (Tedeschi & Calhoun, 2004). εκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ εκθάληζε 

κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (φπσο 

είλαη ε εμσζηξέθεηα ή ην πφζν είλαη θαλείο αλνηρηφο ζε λέεο εκπεηξίεο), ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

ζα επεξεαζηεί ην άηνκν απφ ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, θαζψο θαη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ 

κπνξεί λα ιάβεη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εκθάληζε ηεο έλλνηαο ηεο ζνθίαο γηα ηε δσή, αιιά θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο 

αθήγεζεο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. εκαληηθή αλαθνξά γίλεηαη ζην βίσκα δχζθνισλ 

ζπλαηζζεκάησλ σο απνηέιεζκα ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο, ηα νπνία κπνξεί λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ εκθάληζε, αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηεο αλάπηπμεο (Tedeschi&Calhoun, 2004). 

 ε κία άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη (Tedeschi & Calhoun, 2004) δηαθξίλνπλ 

πέληε ηνκείο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο, φπσο πξνθχπηνπλ κεηά απφ παξαγνληηθή αλάιπζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην εξγαιείν κέηξεζεο ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο 
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Posttraumatic Growth Inventory (PTGI). Δίλαη νη εμήο ηνκείο: κεγαιχηεξε εθηίκεζε ηεο 

αμίαο ηεο δσήο θαη αιιαγή πξνηεξαηνηήησλ, πην ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο αλζξψπνπο, 

αλαγλψξηζε λέσλ δπλαηνηήησλ ζηε δσή, κεγαιχηεξε αίζζεζε πξνζσπηθήο εζσηεξηθήο 

δχλακεο, αλάπηπμε πλεπκαηηθψλ δεηεκάησλ (Tedeschi & Calhoun, 1996 φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Tedeschi Institutional Repository – Library & Calhoun, 2004).    

 Άιινη εξεπλεηέο (Ai & Park, 2005), αληηκεησπίδνπλ ηε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε σο 

κηα ελαιιαθηηθή νπηηθή ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο. Βέβαηα, ε 

εκθάληζή ηεο δελ εκπνδίδεη θαη ηελ παξάιιειε εκθάληζε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ θαη 

επηδξάζεσλ ζην άηνκν, σο απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Ai θαη 

Park (2005), ε ζεκαζία ηεο έξεπλαο ηεο αλάπηπμεο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη έλα 

ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, ζηεξίδεηαη ζηελ επίηεπμε κηαο πην νινθιεξσκέλεο αληίιεςεο ζρεηηθά 

κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ βηψζεη ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, ε νπνία δελ ζα ζηεξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ γεγνλφησλ απηψλ.     

 Όζνλ αθνξά ην εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ην αλ ε κεηαηξαπκαηηθή 

αλάπηπμε απνηειεί κηα δηαδηθαζία ή ην απνηέιεζκα ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο, νη Tedeschi 

θαη Calhoun (2004) αλαθέξνπλ φηη ε απάληεζε πεξηιακβάλεη ηε ζχλδεζε ησλ δχν απηψλ 

πηπρψλ. Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη κηα ζεηξά απφ αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζε νξηζκέλνπο 

παξάγνληεο θαη ηελ κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε κεηαηξαπκαηηθή 

αλάπηπμε εμίζνπ επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο.   

 Μειεηεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ έλλνηα ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο 

αλαθέξζεθαλ θαη ζηνλ πηζαλφ ηξφπν ζχλδεζήο ηεο κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα πνπ κπνξεί 

λα ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Tedeschi θαη Calhoun (2004) αλέθεξαλ φηη 

ηα άηνκα πνπ θαηαθέξλνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο θαη λα επεξεαζηνχλ 

ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ απφ απηφ, είλαη πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ κηθξφηεξε κεηαηξαπκαηηθή 

αλάπηπμε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε δελ είλαη ην άκεζν 

απνηέιεζκα ηνπ ηξαχκαηνο, αιιά ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα εκθαληζηεί, ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηνλ αγψλα πνπ θάλεη ην άηνκν γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ ηξαπκαηηθή ηνπ εκπεηξία. Σν 

ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, ζπλεπψο, κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν 

αληηιακβάλεηαη θαη εμεγεί ηνλ θφζκν θαη ηα γεγνλφηα, αθφκε θαη ην λφεκα θαη ην ζθνπφ πνπ 

απνδίδεη ζηελ αλζξψπηλε χπαξμε, ε νπνία νδεγεί ζε θάπνηα κνξθή αλάπηπμεο. Ζ αλάπηπμε 

απηή κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ηε δχζθνιε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ζπλνδεχεη ην 

ηξαχκα (Tedeschi & Calhoun, 2004).       

 Δπηπιένλ, ην άηνκν πνπ παξνπζηάδεη κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα δηεπξχλεη 

ηηο πξννπηηθέο ηνπ, λα αλαπηχμεη λέεο δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θαη επίιπζεο 
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πξνβιεκάησλ, αιιά θαη λα βειηησζεί ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ηνπ ζρέζεσλ (Ai & Park, 

2005). Οη επηκέξνπο ηνκείο αιιαγψλ πνπ κπνξεί λα επηηεπρζνχλ κεηά απφ κηα ηξαπκαηηθή 

εκπεηξία ηνλίδνπλ ην θέξδνο πνπ κπνξεί, θαηά έλαλ παξάδνμν ηξφπν, λα πξνθχπηεη απφ 

θάπνηα απψιεηα (Tedeschi & Calhoun, 2004).       

 Αξθεηέο έξεπλεο ζπλδένπλ ζπγθεθξηκέλα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα κε ηελ εκθάληζε 

κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα, εκθάληζε κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο έρεη 

παξαηεξεζεί ζε επηδψληεο απφ ζεηζκνχο (Jin, Xu & Liu, 2014), ζε άηνκα πνπ βηψλνπλ ή 

βίσζαλ πέλζνο (Patrick & Henrie, 2016), άηνκα πνπ πξνθάιεζαλ ηξνραία αηπρήκαηα 

(Merecz, Waszkowska & Wezyk, 2012), άηνκα πνπ θαθνπνηήζεθαλ θαηά ηελ παηδηθή ηνπο 

ειηθία (Woodward & Joseph, 2003), άηνκα πνπ βίσζαλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (McElheran 

et al., 2012), άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε αζζέλεηεο, φπσο ν HIV (Amos, 2015) ή ν 

θαξθίλνο (Scrignaro, Barni & Magrin, 2015), αιιά θαη άηνκα πνπ επέδεζαλ απφ 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο (Walsh, 2002). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

2.1 ΧΤΦΙΚΗ ΑΝΘΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΑΙΔΙΨΝ ΚΑΙ ΕΥΗΒΨΝ ΠΡΟΥΤΓΨΝ 
 

2.1.1 ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΧΤΦΙΚΑ ΑΝΘΕΚΣΙΚΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ ΚΑΙ ΕΥΗΒΟΤ 

 

Σα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ςπρηθά αλζεθηηθά, θαηάθεξαλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζεηηθά θαη λα πεηχρνπλ παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ (Luthar et al., 2000). 

Δπδηάθξηηα είλαη θάπνηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ 

δείρλνπλ φηη ηα βνεζνχλ λα μεπεξάζνπλ ηηο φπνηεο αληίμνεο ζπλζήθεο ζπλαληήζνπλ, ψζηε λα 

πεηχρνπλ (Rak & Patterson, 1996). Παηδηά ηα νπνία, παξά ηηο δπζκελείο θαηαζηάζεηο ζηηο 

νπνίεο πηζαλφλ κεγαιψλνπλ θαη κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο, δηαθξίλνληαη γηα ηελ 

απηνεθηίκεζε, ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ επηκνλή, ηελ απηνθπξηαξρία, ηελ 

ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηηο απνηειεζκαηηθέο ηαθηηθέο δηαρείξηζεο άγρνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζχκθσλα κε ην The Northwest Regional Educational Laboratory, Fostering 

Resiliency (http://www.nwrel.org/pirc/hot9.html). Γηαζέηνπλ πςειή απηνπεπνίζεζε, πίζηε 

ζηνλ εαπηφ ηνπο (Wolin & Wolin, 1993), δεκηνπξγνχλ καθξνπξφζεζκα ζρέδηα θαη κπνξνχλ 

λα αλαβάιινπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπο, ψζηε κειινληηθά λα απνθνκίζνπλ 

κεγαιχηεξα νθέιε (Bandura, 1989), θέξνπλ αληίζηαζε φηαλ ζπλνκήιηθα παηδηά ηνπο αζθνχλ 

πίεζε γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζε αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο (Rutter & Quinton, 1994) θαη 

ηέινο είλαη ππεχζπλα άηνκα (GormanSmith & Tolan, 2003), κε πνιιά ηαιέληα θαη 

αλαπηπγκέλν επίπεδν γεληθψλ γλψζεσλ (Garmezy, 1991). Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα ειέγμνπλ φζα απφ απηά ηνπο πξνθαινχλ άγρνο 

θαη ππεξβνιηθή δηέγεξζε, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην θφβν, ην ζπκφ θαη ηε ζιίςε (Zucker, 

Wong, Puttier & Fitzgerald, 2003) ελψ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα άιια σο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεησπηζεο πξνβιεκάησλ φπσο  «ην ρηνχκνξ» (Masten & Pellegrini, 1986. Olsson et al., 

2003.).           

 Τπάξρνπλ επηά (7) ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα αλζεθηηθά παηδηά: ε 

απνθαζηζηηθφηεηα γηα δξάζε θαη αλάιεςε επζπλψλ, ε δηαθνξέηηθφηεηα (θαηλνηνκία), ε 

δεκηνπξγηθή ζθέςε, ε επηκνλή, ε αηζηνδνμία, ν απηνέιεγρνο θαη ε εηιηθξίλεηα  (Everly, 

McCormack & Strouse, 2012. Everly & Lating, 2013. Everly, Smith & Lobo, 2013). 

http://www.nwrel.org/pirc/hot9.html
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Δπηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςπρηθά αλζεθηηθψλ παηδηψλ είλαη ε λνεκνζχλε, ε 

ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ, ην ηαπεξακέλην θαη ε ζσκαηηθή πγεία σο 

εζσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

(Alvord & Grados, 2005. Benzies & Mychasiuk, 2009. Garmezy et al., 1984. Masten, 2001. 

Werner, 2000).  Αθφκε, ηα ςπρηθά αλζεθηηθά παηδηά είλαη αλεμάξηεηα θαη θνηλσληθά, απφ ην 

πξψην ρξφλν ηεο δσήο ηνπο δεκηνπξγνχλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε άιια ζεκαληηθά πξφζσπα ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπο θαη έρνπλ κηα αηζηφδνμε άπνςε γηα ηε δσή παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο 

πνπ ελδερνκέλσο βηψλνπλ, αλαθέξνπλ ν Every θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Everly, McCormack & 

Strouse, 2012. Everly & Lating, 2013. Everly, Smith & Lobo, 2013).  

Δπηπιένλ ηα αλζεθηηθά παηδηά ζέηνπλ ζηφρνπο ζηε δσή ηνπο (Anthony, 2008), έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα νλεηξεχνληαη (Bandura, 1989. Quinton, Pickeles, Maughan & Rutter, 1993) 

θαη θαίλεηαη λα έρνπλ πςειφ επίπεδν απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ δπλαηφηεηα έπεηηα 

απφ κία απνηπρία ή κεηά απφ κία φρη θαη ηφζν επράξηζηε εκπεηξία λα απνθαζηζηνχλ ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο (Anthony, 2008. Rutter & Quinton, 1994). Ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ηνπο 

θάλεη ην γεγνλφο πσο δηαζέηνπλ ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο, (Wolin & Wolin, 1993). Δπίζεο, αλαθέξεηαη  πσο είλαη επηιεθηηθνί ζηελ 

επηινγή ησλ θίισλ ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κεγάιεο νηθεηφηεηαο κε ζπλνκήιηθα 

άηνκα (Wolin & Wolin, 1993). χκθσλα κε ηηο κειέηεο ηεο Benard (1993, 1995) ηα ςπρηθψο 

αλζεθηηθά παηδηά δηαθξίλνληαη γηα ηελ αίζζεζε ζθνπνχ, ηελ θξηηηθή ζπλείδεζε, ηελ 

απηνλνκία, ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο (φπσο ε 

ελζπλαίζζεζε, ε θξνληίδα, νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ε επειημία θ. α). Ζ αίζζεζε ηνπ 

ζθνπνχ (Benard,1995), πεξηιακβάλεη ηηο θηινδνμίεο πνπ έρνπλ  ζην εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη, 

ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ αιιά θαη ηελ πίζηε ζε έλα θαιχηεξν κέιινλ.    

 Σα ςπρηθά αλζεθηηθά παηδηά εθηφο απφ ηα ελδηαθέξνληα πνπ έρνπλ, δηαζέηνπλ 

θίλεηξα γηα λα επηηχρνπλ, ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηε δσή ηνπο γεληθφηεξα (Benard, 

1991). ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επίδνζε ηνπο θαίλεηαη απφ κειέηεο, πσο έρνπλ 

αλαπηπγκέλεο ηηο λνεηηθέο θαη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο (Sameroff et al., 2003). Ζ ζεκαζία 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ςπρηθά αλζεθηηθψλ παηδηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ή πξνγξάκκαηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν (Hill, Brown & Cosnett, 2011. 

Brown, Hill, Shellman & Gomez, 2012) θαζψο πνιιά απφ απηά κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη 

κέζα απφ ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο (Higgins, 1994) πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε ζεηηθή 

επίδξαζε θαη ε ςπρηθή επεμία ζηα παηδηά.       

 Σέινο, αμηνζεκείσην λα αλαθεξζεί είλαη πσο έλα παηδί ή έλαο έθεβνο γηα λα ηνπ 
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πξνζδνζεί ν νξηζκφο ηνπ ςπρηθά αλζεθηηθνχ δελ είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Μπνξεί λα ζεσξεζεί 

ηθαλνπνηεηηθφ αλ δηαζέηεη έζησ θαη έλα απφ απηά ηα γλσξίζκαηα ή ηηο δεμηφηεηεο ψζηε 

θαηαθέξεη λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αληημνφηεηεο, ελψ ηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ θαηεπζχλνπλ ζε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, αλαπηχζζνληαη ζπρλά απφ κηα αξρηθή 

δπλαηφηεηα κε ζηφρν λα γίλεη πην αλζεθηηθφο θαη ζεηηθά πξνζαξκνζκέλνο (Wolin & Wolin , 

1993).  

 

2.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

 

Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο απνθηά λφεκα ζχκθσλα κε Werner (1989),  

φηαλ έλα άηνκν έξρεηαη αληηκέησπν λα δηαρεηξηζηεί ζηξεζνγφλεο θαη αληίμνεο ζπλζήθεο. Σν 

θαηλφκελν ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνπο παξάγνληεο 

επηθηλδπλφηεηαο θαζψο ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπο, ε έληαζε ηνπο θαη ν αξηζκφο ηνπο 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ςπρνινγηθήο επάξθεηαο πνπ δηαζέηεη 

έλα άηνκν φηαλ ηνπο αληηκεησπίδεη (Kaplan, 1999). Ζ επηξξνή ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ αλαδεηθλχνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ «θηλδχλνπ» 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πηζαλφηεηεο γηα κε επηζπκεηά απνηειέζκαηα ή αθφκε θαη 

απνηειέζκαηα ζλεζηκφηεηαο (Jessor, 1991). Ζ  δεκηνπξγία ελφο πηζαλνχ πξνβιήκαηνο, ε 

δηαηήξεζε θαη ε επηδείλσζε ηνπ νξίδεηαη σο έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ (Fraser & Terzian, 2005). 

Χο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ νη δείθηεο πηζαλφηεηαο ή απηνί νη 

ζπζρεηηζκνί πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν (Masten, 2001). Χζηφζν νη παξάγνληεο θηλδχλνπ 

δηαθξίλνληαη ζε  εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο απεηιέο πνπ εληζρχνπλ ηελ εππάζεηα ή επαηζζεζία 

ηνπ αηφκνπ ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα (Engle, Castle & Menon, 1996).    

 ε επξεία θιίκαθα έρεη κειεηεζεί ε επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο ζηα 

επίπεδα ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ (Dias & Cadime, 2017). Ζ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζεσξείηαη σο απφξξνηα/απνηέιεζκα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο επεκεξίαο απέλαληη ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο δσήο, αιιά θαη σο έλαο 

ηξφπνο πξνζαξκνγήο ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ. Γηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, 

ζηνπο εζσηεξηθνχο/πξνζσπηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη νδεγνχλ ην άηνκν αθελφο, ζηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη αθεηέξνπ, ζηελ επαισηφηεηα, θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, 

νη νπνίνη κπνξνχλ είηε λα παξέρνπλ πξνζηαζία θαη ππνζηεξηθηηθφηεηα είηε, λα 

δεκηνπξγήζνπλ αληημνφηεηα (Υαηδερξήζηνπ, 2011α). Παξάγνληεο θηλδχλνπ ζεσξνχληαη 
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απηά ηα νπνία δεκηνπξγνχλ άγρνο ζηελ θαζεκεξηλή δσή (ηα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, 

νπνηαδήπνηε κνξθή βίαο, ε αλεξγία θαη θαη ΄ επέθηαζε, ε θηψρεηα, νη θαηαζηξνθέο, νη 

πφιεκνη, ε ζπλαηζζεκαηηθή απψιεηα φπσο θαη άιινη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα γηα ηελ εκθάληζε ελφο πξνβιήκαηνο, ή λα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηαηήξεζή ηνπ (Rutter, 1985). χκθσλα κε Bonanno, Galea, Bucciarelli & Vlahov (2007), 

ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε πσο ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ δχλαληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ 

θίλδπλν φηαλ πξφθεηηαη γηα κία απιή έθζεζε ζε απηφλ (αθφκε θαη ζε κεγάιν βαζκφ), θαη πσο 

δελ πξφθεηηαη απαξαίηεηα γηα ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο.    

 χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο δηαρσξίδνληαη ζε 

αηνκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο. ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, φπσο κία ζνβαξή αζζέλεηα, ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδεη ε ειηθία, ν ζάλαηνο ή ην δηαδχγην ησλ γνλέσλ, ην άγρνο ζηελ παηδηθή ειηθία, (Luthar, 

1991. Luthar & Cicchetti, 2000. Turner & Lloyd, 1995), ε εθπαίδεπζε θαη ε ρακειή ζρνιηθή 

επίδνζε (Richman, Rosenfeld, & Bowen, 1998), θαζψο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ (Caspi, Henry, McGee, Moffitt & Silva, 1995). Δμίζνπ, 

ζηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη γελεηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο ή ην ρακειφ βάξνο γέλλεζεο (Rak & Patterson, 1996). Δλψ ζηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ζνβαξά ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζσκαηηθά πξνβιήκαηα ζηα 

παηδηά, κπνξεί λα επηθέξεη ε ρξήζε νπζηψλ απφ ηελ κεηέξα ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο. 

(Rak & Patterson, 1996).  Έηζη νη παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο επλννχληαη φηαλ ην 

βησηηθφ επίπεδν είλαη ρακειφ παξά ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά έρνπλ γελλεζεί πγηή (Brooks, 

2006. Masten, 2001), νη γνλείο έρνπλ εμίζνπ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, θπξηαξρεί 

νπνηαδήπνηε κνξθή βίαο, νη ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα είλαη ζπγθξνπζηαθέο (Fergus & 

Zimmerman, 2005. Resnick, 2000) θαζψο θαη φηαλ εληζρχνληαη νη πξνθαηαιήςεηο 

(ξαηζηζηηθέο/κεηνλνηηθέο)  Brooks, 2006. Luthar, 1991. Masten, 2011) θ.α . Με βάζε ηα 

παξαπάλσ δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα επίιπζε θαη πξνψζεζε κηαο ζεηηθήο θαη πγηήο 

αλάπηπμεο (Brooks, 2006).       

 Αλακθηζβήηεηα, ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο εκπεξηέρεη δπζθνιίεο δηαβίσζεο 

φπσο θαη ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ βηψλνπλ αληίμνεο ζπλζήθεο θαη  έληνλν 

ζηξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελειηθίσζεο ηνπο. χκθσλα κε κειέηεο, νη ζηξεζνγφλεο 

δηαδηθαζίεο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά πξφζθπγεο θαη νη γνλείο φηαλ αλαγθαζηνχλ λα κεη 

εγθαηαζηαζνχλ ζηελ λέα ρψξα ππνδνρήο, θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ  παξάγνληεο 

επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ ςπρηθή πγεία ηνπο (Ward, 

Bochner & Furnham, 2001). Παξ ΄ φια απηά θαίλεηαη πσο κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ 
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πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, έπεηηα απφ κία αξθεηά δχζθνιε πεξίνδν πνπ κπνξεί λα 

πέξαζαλ ζηελ αξρή, θαηάθεξαλ λα έρνπλ κία πγηήο πξνζαξκνγή ζην λέν πεξηβάιινλ ηνπο 

θαζψο δηαρεηξίζηεθαλ ηελ ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ηνπο επάξθεηα ζε πςειά επίπεδα 

(Laosa, 1997), ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο έκεηλαλ αλεπεξέαζηνη (βίσκα πέλζνπο γηα ηελ 

απψιεηα ηεο παηξίδαο θαη αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ, δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο θ. α). Σξεηο κνξθέο θηλδχλνπ κπνξεί λα απεηιήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ: νη 

πξνζσξηλέο ή ρξφληεο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο (ζάλαηνο γνλέσλ ή θαθνπνίεζε), ρξφληεο 

αληίμνεο ζπλζήθεο (έλδεηα ηεο νηθνγέλεηαο ή αλ αλήθνπλ ζε θάπνηα εζληθή κεηνλφηεηα) θαη 

κία ηξαπκαηηθή εκπεηξία (έλα δπζηχρεκα) (Μφηε –ηεθαλίδε, 2005). Γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο ιφγσ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ άγρνπο ηνπ επηπνιηηηζκνχ ζεκαληηθφ 

ξφιν παίδνπλ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε ππνζηήξημε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο (Barwick, Beiser & Edwards, 2002).  Παξάιιεια ππάξρνπλ πνιιέο λέεο 

έξεπλεο νη νπνίεο ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο φπνπ κε 

δηάθνξεο απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο πξνσζείηαη ε ζεηηθή ςπρνινγηθή 

αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ (Masten, 2001. Rutter, 2012. Zolkoski & Bullock, 

2012). Ζ έλλνηα ηνπ «πξνζηαηεπηηθνχ παξάγνληα» αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ κε ηελ 

αιιάγή  ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ θίλδπλν πξνο κία ζεηηθή θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα έρνπλ 

σο απνηέιεζκα ζεηηθέο ζπλέπεηεο, αξθεηά ρξήζηκεο θαη επεξγεηηθέο (Luthar et al., 2006). 

Πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο ζεσξνύληαη ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηόκνπ ή νη 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ιεηηνπξγνύλ σο δπλακηθνί κεραληζκνί θαη βνεζνύλ ηα παηδηά 

θαη ηνπο λένπο λα αληηζηαζνύλ ή λα εμηζνξξνπήζνπλ ηνπο θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη 

(Rutter, 2012).          

 χκθσλα κε ηνλ Garmezy (1993), νη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο δηαρσξίδνληαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: α) αηνκηθνί, β) νηθνγελεηαθνί θαη γ) θνηλσληθνί. Οη αηνκηθνί 

πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο είλαη εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ θαη 

ζπκπεξηιακβάλνπλ: ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ (γλσζηηθέο δεμηφηεηεο), ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, ηελ θνηλσληθνπνίεζε κε άιια άηνκα θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ειίζζνληαη ζε 

δπζκελείο ζπλζήθεο κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηνπο (Garmezy 1993). Δπίζεο ζηνπο αηνκηθνχο 

πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο ζπγθαηαιέγνληαη: ε απηνλνκία, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε αηζηνδνμία,  ε απηνεθηίκεζε, νη ζηαζεξέο αμίεο (Brooks, 1994. Luthar 

& Zigler, 1991. Seligman, 1990.  Rutter, 1987. Werner, 1989.  Blum, 1998) θ.α.   

 Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά κε ηνπο γνλείο θαη γεληθά ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κεηαμχ 

ηνπο. Ζ εκθάληζε κηαο κε πγηήο (πξνβιεκαηηθή) ζπκπεξηθνξάο, θαζψο ηα παηδηά 
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κεγαιψλνπλ, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα παηδηά  κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα (Feldman, Stiffman & Jung, 1987). Ζ ζαιπσξή ηεο νηθνγέλεηαο, ε ζπλνρή, ε 

δνκή, ε αηζηνδνμία (ηηο δχζθνιέο ζηηγκέο), ε πνηνηηθή θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ κειψλ, ε πξνζηαζία θαη ε θξνληίδα πνπ παξέρνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο κεηαμχ ηνπο 

(McCubbin & McCubbin, 1988), απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο. Δάλ 

έλαο γνλέαο ή νη γνλείο απνπζηάδνπλ απφ ην ζπίηη, απαξαίηεηε είλαη ε παξνπζία απφ έλαλ 

ελήιηθα, ν νπνίνο ζα κπνξεί λα δψζεη ην παηξηθφ πξφηππν (ζπγγελείο, παππνχο, γηαγηά) 

(Garmezy, 1993). Αθφκε, έλα ζηαζεξφ θαη ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα ζε ζπλδπαζκφ κε έλα 

νηθνγελεηαθφ ππνζηεξηθηηθφ θαη ελζαξξπληηθφ πεξηβάιινλ πνπ αιιειεπηδξά κεηαμχ ηνπο, 

εληζρχεη ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ παηδηψλ (Benzies & Mychasiuk, 2009) 

 Σέινο, αλάινγε έκθαζε δίλεηαη θαη ζηελ ηξίηε θαηεγνξία πνπ αθνξά ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο. Έλα βνεζεηηθφ 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ απαξηίδεηαη απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, απφ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, 

ςπρνιφγν θαη θηιηθνχο γείηνλεο κπνξεί λα είλαη ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηα παηδηά πνπ 

πηζαλφλ θηλδπλεχνπλ (Garmezy et al., 1984. Masten, 2001. Werner, 1984, 2000). χκθσλα 

κε Hetheringhton & Elmore (2003), νη θαιέο θαη νη κε απνζηαζηνπνηεκέλεο ζρέζεηο ησλ 

παηδηψλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζην ζρνιείν, φπσο θαη αίζζεζε ηεο απνδνρήο ησλ παηδηψλ 

απφ ην επξχηεξν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο. 

ηνπο θνηλσληθνχο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη εμίζνπ, ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζηηο δνκέο πγείαο θαη πεξίζαιςεο, ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ε 

πξφιεςε θαη ε παξέκβαζε κέζα απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα, δξαζηεξηφηεηεο κε ςπραγσγηθφ 

πεξηερφκελν θαζψο θαη επθαηξίεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ νηθνγελεηψλ ( Benzies & 

Mychasiuk, 2009).         

 Έηζη νη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πνπ δηαζέηεη ην θάζε παηδί, ελεξγνπνηνχληαη φηαλ 

απεηιείηαη ε αλάπηπμε ηνπ είηε απφ κία ηξαπκαηηθή εκπεηξία, είηε απφ κηα καθξνρξφληα 

ζηξεζνγφλα θαηάζηαζε κε ζθνπφ λα ηνλ βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζεη ην θίλδπλν πνπ βηψλεη 

(Blum & McNeely & Nonnemaker, 2002). Ζ επηηπρεκέλε έθβαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ 

δπλάκεσλ εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο  παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ηα αξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αηφκνπ (Blum & McNeely & Nonnemaker, 2002).

 πκπεξαζκαηηθά, αλαδεηθλχεηαη ε χςηζηε ζεκαζία ησλ δχν παξαγφλησλ 

(πξνζηαηεπηηθνί θαη επηθηλδπλφηεηαο), θαζψο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε  ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Οη παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο,  είηε νη αηνκηθνί, είηε νη 

πεξηβαιινληηθνί, δελ επλννχλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ελψ ηελ πξνάγνπλ νη 

πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο. Χζηφζν, νη κελ παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο επεθηείλνπλ ηελ 
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εκθάληζε πηζαλψλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, νη δε πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πξνζπαζνχλ 

λα εκπνδίζνπλ ηα δπζάξεζηα απνηειέζκαηα (Benzies & Mychasiuk, 2009. Donnon & 

Hammond, Charles, 2003. Rak & Patterson, 1996 ).  χκθσλα κε ηελ Walsh, (2003) νη δχν 

παξάγνληεο αιιάδνπλ ζπρλά, αλάινγα θάζε θνξά ην πιαίζην εθδήισζεο κηαο θαηάζηαζεο 

θαη γη ΄ απηφ ην ιφγν  δελ έρνπλ πάληα ηα ίδηα απνηειέζκαηα  

 

2.1.3 ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΟΤ ΚΑΙ ΕΥΗΒΟΤ ΠΡΟΥΤΓΑ ΣΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

Καζψο ε Διιάδα απφ ην 2015 θαη έπεηηα άξρηζε λα έρεη ξαγδαία αχμεζε εηζξνψλ 

πξνζθχγσλ ζηελ ρψξα καο, ζήκαλε «ζπλαγεξκφο» γηα ηελ επίιπζε θαη ηελ νξγάλσζε κηαο 

ζσζηά ζεκειησκέλεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε κία ρψξα πνπ βίσλε γηα ρξφληα 

νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ απξνζδφθεην αξηζκφ 

πξνζθχγσλ λα θαηαθηάλνπλ ζηηο αθηέο ησλ παξάιησλ ηεο ρψξαο δεκηνχξγεζε κία λέα 

«θξίζε» θαζψο ηφζν ε Δ.Δ φζν θαη ε Διιάδα δελ είραλ πξνεηνηκαζηεί κε έλα ζρέδην δξάζεο 

ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ  ηελ επεξρφκελε θαηάζηαζε. Μία κε νινθιεξσκέλε 

πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ εζληθά θαη επξσπατθά δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

επηιχζνπλ κηα δχζθνιε θαηάζηαζε, αληηζέησο κπνξνχλ λα ηελ δπζρεξάλνπλ. Απηή ε 

θαηάζηαζε έρεη σο απνηέιεζκα κία ρψξα αληηκέησπε λα ππνδερηεί πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ 

κε έρνληαο παξνρέο γηα ηηο πξψηεο βαζηθέο αλάγθεο ηνπο.     

 Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηή ε δηηηή δπζθνιία πνπ έρεη λα 

αληηκεησπίζεη ε πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ πξνζθχγσλ, ηφζν νη ελήιηθεο θαη γνλείο φζν θαη ηα 

παηδηά ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ ρψξα ππνδνρήο. πγθεθξηκέλα, πνιιέο είλαη νη 

έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλαθνξηθά κε ην πξνζθπγηθφ, σζηφζν ηδηαίηεξε 

ζεκαζία δίλεηαη ζηελ Γηαπνιηηηζκηθή Φπρνινγία ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ ζεσξία ηεο 

επηπνιηηηζκνπνηήζεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνζθχγσλ (Berry, 2001). Ζ αλαπηπμηαθή 

πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηελ επηπνιηηηζκνπνίεζε θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο αλάπηπμεο κε 

ζθνπφ λα γίλεη αιιειεπίδξαζε, θαιιηεξγψληαο ηελ ζηάζε θαη ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ σο 

πξνο ηελ πξνζαξκνγή ηνπο (Oppedal, Roysamb, & Heyerdahl, 2005. Sam & Oppedal, 2003). 

Γηαπηζηψλνληαο έλα θελφ ζηελ βηβιηνγξαθία νη Motti-Stefanidi, Berry, Chryssochoou, Sam 

θαη Phinney (2012) δεκηνχξγεζαλ έλα λέν ζχλζεην κνληέιν πνπ πξνζπαζεί λα ελνπνηήζεη ηηο 

ζεσξίεο ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, ηεο αλαπηπμηαθήο επηζηήκεο θαη ηεο 

επηπνιηηηζκνπνίεζεο ζ’ έλα ζεσξεηηθφ ζρήκα δεδνκέλνπ ηελ ζεκαληηθφηεηα πνπ παίδεη ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ ε δηαπνιηηηζκηθή επαθή, νη δηνκαδηθέο ζρέζεηο θαη νη 
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αλαπηπμηαθέο ζρέζεηο. Σν κνληέιν απηφ ζπκβάιεη ζηελ δηεξγαζία αλάπηπμεο, 

επηπνιηηηζκνπνίεζεο θαη δηνκαδηθήο ζπκπεξηθνξάο (Oppedal, 2006. Sam & Oppedal, 2003).

 Σα παηδηά φπσο θαη νη έθεβνη ηελ πεξίνδν απηή πνπ αλαπηχζζνληαη θαη θαιιηεξγνχλ 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνζπαζνχλ λα αληαπεμέιζνπλ αθελφο ζηνλ 

λέν ηξφπν δσήο ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαη αθεηέξνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ θνπιηνχξα απφ ηελ 

ρψξα πξνέιεπζεο. Σα λέα θίλεηξα θαη νη πξνθιήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο,  πνπ θαινχληαη 

λα δηαρεηξηζηνχλ έρνπλ παγθφζκην ραξαθηήξα, παξαδείγκαηνο ράξε ε εθπαίδεπζε, ε 

αιιειεπίδξαζε κε άιια παηδηά, ε δεκηνπξγία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο, ε αλαθάιπςε λέσλ 

ηξφπσλ ζθέςεο θαη έθθξαζεο θ. α. (Greenfield, Keller, Fuligni, & Maynard, 2003. Μφηηε-

ηεθαλίδε, 2004). Αθφκε, πξνζπαζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κηα ζεηξά  απφ δπζθνιίεο θαζψο 

πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο  

νηθνγέλεηαο θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο, λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ειιεληθψλ θαη λα 

κάζνπλ ηε γιψζζα ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ζηηο ππφινηπεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, λα εξεπλήζνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ γνληψλ θαζψο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο θνπιηνχξαο ζηελ νπνία δηακέλνπλ κε ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ ηελ 

δηθή ηνπο εζληθή ηαπηφηεηα. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ δχν πνιηηηζκψλ (ηφζν ηεο δηθή ηνπο φζν θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο) ψζηε λα ηελ 

απνδερηνχλ. Σέινο κέζα απφ δξαζηηθά κέηξα θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ξαηζηζκνχ θαη 

πξνθαηάιεςεο λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα απμήζνπλ κία ζεηηθή ζηάζε ηφζν ζηνπο νκνεζλείο 

φζν θαη ζηνπο ληφπηνπο ηεο πεξηνρήο πνπ δηαβηψλνπλ (García Coll & Magnuson, 1997. 

Μφηηε-ηεθαλίδε, 2012).         

 χκθσλα κε ηνπο Motti-Stefanidi et al. (2012), ζπζηήλνπλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

παηδηψλ πξνζθχγσλ έλα κνληέιν ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ: αηνκηθφ επίπεδν, θνηλσληθφ 

- δηαπξνζσπηθφ επίπεδν αιιειεπηδξάζεσλ θαη θνηλσληαθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ζην 

αηνκηθφ επίπεδν γίλεηαη ιφγνο γηα ηα γλσζηηθά-αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε 

πξνζσπηθφηεηα πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο, νη ζηφρνη θαη ηα θίλεηξα, ε ηδηνζπγθξαζία, ε 

αλαπηπμηαθή εμέιημε, ε γλσζηηθή αλάπηπμε, θαη  ε θιηληθή εηθφλα ηεο πγείαο ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα, βξίζθεηαη ην κεζαίν επίπεδν ζην νπνίν παξαηεξνχληαη νη θαζεκεξηλέο ζρέζεηο πνπ 

έρεη ην παηδί κε ηνπο γνλείο ηνπ, κε ην ζρνιείν, ηνπο δαζθάινπο, ηνπο ζπκκαζεηέο ηφζν ηνπο 

νκνεζλείο φζν θαη ηνπο γεγελείο. Ζ αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη ην άηνκν ζε θαζεκεξηλή βάζε 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν είηε κε ζεηηθφ πξφζεκν είηε κε αξλεηηθφ ζηελ εμέιημε ηνπ, ζηελ 

ςπρηθή πγεία ηνπ ίδηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην λέν 

πεξηβάιινλ. Δμίζνπ ζπνπδαίν ξφιν παίδεη θαη ε ζηάζε ησλ γνλέσλ, εάλ έρνπλ εγθιηκαηηζηεί 
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θαη έρνπλ βξεη εξγαζία ή αλ επηδηψθνπλ λα θνηλσληθνπνηεζνχλ κε λέα άηνκα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο εληζρχνληαο έηζη ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ηνπο. Σέινο, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζην παξαθάησ ζρήκα ζηελ θνξπθή βξίζθεηαη ην θνηλσληαθφ επίπεδν ην νπνίν 

επηθεληξψλεηαη ζηηο πνιηηηθέο, πνιηηηζκηθέο, ηδενινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο νη 

νπνίεο ζπληεινχλ ζηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνζθχγσλ. Οη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο, νη αμίεο, νη 

ζηάζεηο ζε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηα άηνκα άκεζα 

ή έκκεζα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζαξκνγήο (Motti-Stefanidi, Berry, Chryssochoou, Sam, & 

Phinney, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1. Πξνζαξκνγή παηδηψλ θαη εθήβσλ πξνζθχγσλ ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Motti-

Stefanidi, Berry, Chryssochoou, Sam, & Phinney (2012). 

 Παξαηεξψληαο ην ζρήκα απφ ην κνληέιν ησλ Motti-Stefanidi et al. (2012), κπνξεί λα 

γίλεη αληηιεπηφ πσο ηα ηξία επίπεδα είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα 

ην έλα λα ζπκπιεξψλεη ην άιιν, ζηελ θνξπθή κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ επίπεδν, ζηε κέζε 

ην δηαπξνζσπηθφ επίπεδν θαη ζηε βάζε ην ελδνπξνζσπηθφ επίπεδν. Σελ πεξίνδν ηεο 

κεηάβαζεο ηα παηδηά βηψλνπλ ελεξγά ηελ αιιαγή ζηελ ρψξα ππνδνρήο θαη ζπκκεηέρνπλ θαη 
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ηα ίδηα επεξεάδνληαο κε ηε ζεηξά ηνπο ηα άηνκα πνπ ζπλαλαζηξέθνληαη. Παξάιιεια 

θαίλεηαη πσο κέζα απφ απηφ ην κνληέιν εληνπίδνληαη νη κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ησλ 

παηδηψλ πξνζθχγσλ πνπ κπνξνχλ λα ηνπο πξνθαιέζνπλ δπζιεηηνπξγία ζηελ ςπρνινγηθή 

επάξθεηα θαη ζηνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε 

δξάζε πνπ έρνπλ νη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο λα δηαρεηξίδνληαη ηηο ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο ζην άηνκν. Έηζη δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ηφζν ζην άηνκν φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην (Motti-

Stefanidi, Berry, Chryssochoou, Sam, & Phinney 2012).     

 Γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ε επηπνιηηηζκνπνίεζε, ε ςπρνινγηθή θαη ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή. 

Μέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο νκνεζλείο 

ζεκαληηθέο είλαη νη δηεξγαζίεο ηεο επηπνιηηηζκνπνίεζεο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ αθνινπζνχλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη πξνζθχγσλ είηε πξνο ηελ ρψξα 

ππνδνρήο, είηε πξνο ηελ ρψξα θαηαγσγήο. Απηέο νη δηεξγαζίεο εθδειψλνπλ ηνλ πνιηηηζκηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πξνζθχγσλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ ηελ 

ελαξκφληζε, ηελ αθνκνίσζε, ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε (Berry, 1997,2001).  

Γηα ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαθηήζεη ήδε εζσηεξηθή ηζνξξνπία 

κε ηνλ εαπηφ ηνπο ψζηε λα ππάξρεη ε θαηάιιειε απηνεθηίκεζε, ην αίζζεκα ηεο επηπρίαο θ. α 

Δλψ φζν αθνξά ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή, πξνυπφζεζε είλαη λα έρνπλ εθφδηα ηα 

παηδηά νχηνο ψζηε  κέζα απφ ηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο λα 

κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ηξηβέο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηνπλ ζην  ζρνιείν, ζηελ 

νηθνγέλεηα, ζηελ θνηλσλία θαη γεληθφηεξα θαη ζε άιινπο ηνκείο (Μφηηε-ηεθαλίδε, 

Παπιφπνπινο, & Καπψλε, 2007).       

 Άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πξνζαξκνγή παηδηψλ πξνζθχγσλ είλαη νη 

ζρέζεηο κε ηελ ρψξα πξννξηζκνχ, ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

παξαπάλσ, ε θνηλσληθφ – νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ θαη ε παξνρή   εθπαίδεπζεο 

ζηα παηδηά (Hernandez, Denton, & Macartney, 2008). ε απηφ ην ζεκείν απαξαίηεην λα 

ηνληζηεί είλαη νη ηππηθέο θαη λφκηκεο δηαδηθαζίεο δηακνλήο ζηελ ρψξα ππνδνρήο ηεο 

νηθνγέλεηαο. Ζ δσή ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δελ έρνπλ αθνινπζήζεη ηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο ή 

ζεσξνχληαη παξάλνκνη ζηε ρψξα (γηα νπνηνδήπνηε ιφγν) βηψλνπλ θαζεκεξηλά αλαζθάιεηα. 

Μία απξφζκελε ζχιιεςε, ε απέιαζε θαη γεληθά νη θίλδπλνη πνπ εγθπκνλνχλ είλαη αξθεηνί 

ψζηε λα θαηαθεχγνπλ ζε αγνξά νηθίαο ζηνλ ηφπν πνπ βξίζθνληαη (Hernandez, Denton, & 

Macartney, 2008).          

 Χζηφζν, θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ είλαη ηφζν 
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λα γλσξίδνπλ ηελ γιψζζα ππνδνρήο φζν θαη ην λα μέξνπλ δχν γιψζζεο θαζψο απηφ κπνξεί 

λα είλαη κφλν ε αθεηεξία γηα λένπο νξίδνληεο ζην κέιινλ επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά, θαζψο 

θαη γηα αλάπηπμε γλσζηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ. Δλ αληηζέζεη κε ηα άηνκα πνπ δελ 

γλσξίδνπλ θαιά ηε γιψζζα ππάξρνπλ πνιιέο δπζιεηηνπξγίεο απφ ηελ αξρή ηφζν ζηα 

επαγγεικαηηθά ησλ γνληψλ φζν θαη θαη ΄ επέθηαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, ηελ 

πξνζαξκνγή θαη ηελ εμέιημε ηνπο κέζα ζηελ θνηλσλία. Παξάιεηςε ζα ήηαλ λα κελ εηπσζεί 

πσο ηα παηδηά φηαλ γλσξίδνπλ πην θαιά ηε γιψζζα απ ΄ φηη νη γνλείο πνιιέο θνξέο ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα «παίξλνπλ» ην ξφιν ηνπ γνλέα άζεια ηνπο θαζψο ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ 

δηεξκελεία απφ ηα πην απιά κέρξη ηα πην ζχλζεηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ζηνπο γνλείο ηνπο. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά ιφγσ ηεο δηεξκελείαο ππφ άιιεο ζπλζήθεο δελ ζα ηηο 

γλψξηδαλ εθφζνλ δελ είλαη θαη ηεο ειηθίαο ηνπο (Hernandez, Denton, & Macartney, 2008. 

Portes & Rumbaut, 2001). 
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Β΄ΜΕΡΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ – ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Είδοσ και Μεθοδολογία έρευνασ 

 

Σκοπός Έρεσνας 

 

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (resilience) θαη ηεο κεηά-

ηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο (Post-Traumatic Growth) παηδηψλ κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ κέζα 

απφ ηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πνπ ζα εζηηάδεη ζηνπο εμήο ηνκείο:1) 

ζηελ επηθέληξσζε ζην «εδψ θαη ηψξα», 2) ζηελ απφθηεζε ειέγρνπ ηεο δσήο, 3) ζηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ,4) ζηελ απνδνρή θαη αηζηφδνμε ζθέςε (εκπηζηνζχλε ζην 

κέιινλ), 5) ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζηφρνπο θαη ιχζεηο, 6) ζηνλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη 7) 

ζηελ απηεπάξθεηα (απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα). 

 

Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

 Θα ζεκεησζεί αιιαγή (ελίζρπζε) ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο παξέκβαζεο; 

 ε πνηνπο ηνκείο ζα ζεκεησζεί κεγαιχηεξε ελίζρπζε; 

 

Μεθοδολογία εμπειρικήσ έρευνασ 
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Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο είλαη πνζνηηθή, κε ζηφρν ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη αληηιήςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, δειαδή ηελ έθθξαζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο κε κηα αξηζκεηηθή ηηκή. Ζ θχξηα ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο. Σν ζηαηηζηηθφ θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην Paired Samples Test – (t-

Σest Δμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ),γηα ηε ζχγθξηζε δχν κέζσλ φξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην 

άηνκν (πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε).  

 

Δείγμα 
 

Ζ νκάδα ζηφρνπ πνπ επηιέρζεθε είλαη παηδηά – πξφζθπγεο πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ 

ρψξα ππνδνρήο ηελ Διιάδα, ζπγθεθξηκέλα ζην Ζξάθιεην, Κξήηεο. Σν δείγκα είλαη 

επθαηξηαθφ, αλεμαξηήηνπ θχινπ θαη ε ειηθία θπκαίλεηαη απφ 7 έσο 12 (ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ). ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ δέθα (10) παηδηά. Σημανηικό να αναθεπθεί είναι 

πυρ ηο απσικό ενδιαθέπον για ζςμμεηοσή ανεπσόηαν ζηοςρ 20 ζςμμεηέσονηερ. Χζηφζν, 

ζηελ πξψηε ζπλάληεζε παξεπξέζεθαλ κφλν δέθα (10) παηδηά. Δπίζεο, ζην ηειηθφ δείγκα ηεο 

έξεπλαο πεξηιήθζεθαλ κφλν νη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη θαη ηα δχν 

εξσηεκαηνιφγηα ηφζν θαηά ηε 1
ε
 φζν θαη θαηά ηε 2

ε
 ρνξήγεζε. Γηα ηελ πξφιεςε ηεο εθξνήο 

(dropout), είραλ δνζεί δηεπθξηλήζεηο εμ’ αξρήο γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Παξφια απηά ηξία (3) παηδηά ζηελ κέζε ηεο δηαδηθαζίαο απνρψξεζαλ, θαζψο 

νη γνλείο ηνπο απνθάζηζαλ λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο ζε άιιε ρψξα γηα λα ζπλαληήζνπλ 

ηνπο ζπγγελείο/νηθνγέλεηά ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ην ηειηθφ δείγκα απνηειείηαη απφ 7 

ζπκκεηέρνληεο. 

 

 Διαδικαςία 
 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εμήο 

δηαδηθαζίεο. Αξρηθά, ζηάιζεθε επίζεκν έγγξαθν γηα ζπλεξγαζία ζηελ Αλαπηπμηαθή Κξήηεο 

– Πινεγφο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ESTIA) ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ θαζψο ε επηινγή ηνπ 

δείγκαηνο ζα γηλφηαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή ε νπνία απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο 

πξφζθπγεο ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δνκή εμππεξεηεί ηνπο αηηνχληεο άζπιν. 

Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ηεο ππεξεζίαο ελεκέξσζαλ ηηο νηθνγέλεηεο νη νπνίεο είραλ παηδηά 
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απφ 7 -12 ρξνλψλ γηα ην πξφγξακκα θαη φζνη εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ επηθνηλψλεζαλ κε ηνλ 

Υάιελη Σαρίξ, Κνηλσληθφ Αλζξσπνιφγν – Γηεξκελέα ηεο ππεξεζίαο (Πινεγφ). Ο  ξφινο ηνπ  

ζπλαδέιθνπ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο έθαλε εζεινληηθά ηε δηεξκελεία ζηηο ζπλαληήζεηο 

κε ηα παηδηά.       

ηε ζπλέρεηα, ζέινληαο λα εμαζθαιηζηεί έλα θηιηθφ θαη «δεζηφ» πεξηβάιινλ  πνπ ζα 

ιάκβαλαλ ρψξα νη βησκαηηθέο αζθήζεηο γηα ηα παηδηά θαηαρσξήζεθε επίζεκν αίηεκα 

παξαρψξεζεο ρψξνπ ζηνλ «Κνηλσληθφ ρψξν Ηδξπκάησλ Α. θαη Μ. Καινθαηξηλνχ» επί ηεο 

νδνχ Μνλήο Αγθαξάζνπ 9, ζην θέληξν ηνπ Ζξαθιείνπ γηα λα εμππεξεηεί θαη ηνπο γνλείο πνπ 

ζα ζπλφδεπαλ ηα παηδηά  ηνπο. ε απηφλ ηνλ ρψξν πινπνηήζεθε ην δηα δψζεο πξφγξακκα 

παξέκβαζεο, φπνπ νη γνλείο ησλ παηδηψλ ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ππνρξενχληαλ λα 

ππνγξάςνπλ: 

1) Τπεχζπλε Γήισζε, φηη ζπκθσλνχλ θαη επηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην πξφγξακκα(βι. Παξάξηεκα Η) θαη  

2) Έληππν Γνληθήο πγθαηάζεζεο γηα αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ ή βίληεν ζε ηζηνζειίδεο 

ή θαη παξνπζίαζεο ζε ηξίηνπο. (Βι. Παξάξηεκα )      

 ηε ζπλέρεηα, ε νκάδα ησλ δέθα παηδηψλ ζπκκεηείρε ζην δηα δψζεο πξφγξακκα 

παξέκβαζεο θαη ηα παηδηά εθηεινχζαλ βησκαηηθέο αζθήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο (resilience) θαη ηεο κεηά-ηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπο (Post-Traumatic 

Growth) γηα δχν (2) κήλεο απφ δχν (2) ψξεο θάζε εβδνκάδα. Πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο, ηα παηδηά ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην (βι. πιινγή Γεδνκέλσλ & 

Δξεπλεηηθά Δξγαιεία) κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

θαη ηνπ επηπέδνπ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη επεμίαο.  

 

 Σσλλογή Γεδομένων& Δρεσνηηικά Δργαλεία 

 
Γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ ηα παηδηά ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εξεπλεηή θαζψο θαη ηνπ δηεξκελέα. πγθεθξηκέλα, ην Δξσηεκαηνιφγην 

πεξηιακβάλεη ηα Δημογπαθικά Σηοισεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη θάπνηεο βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηαμίδη ηνπο (έθηαζαλ δηακέζνπ ζαιάζζεο, ζηεξηά, βάξθα, πφδηα 

θ.ι.π). Δπίζεο πεξηιακβάλνληαλ ηα παξαθάησ: 
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Ζ Κλίμακα Ελπίδαρ ηυν Παιδιών -(Children’s Hope Scale, CHS). χκθσλα κε ηνπο 

Snyder et al. (1996) ε ειπίδα θαζνξίδεηαη σο έλα γλσζηηθφ ζχλνιν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

πίζηε ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα μεθηλήζεη θαη λα ζηεξίμεη δξάζεηο, θαη ηελ πίζηε ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δεκηνπξγήζεη δξφκνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ζ θιίκαθα 

ηεο Διπίδαο αλαπηχρζεθε θαη επηθπξψζεθε σο έλα αμηφπηζην κέηξν ηεο πξνζσπηθήο 

αληίιεςεο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνδηάζεζε  σο πξνο ηελ ειπίδα (Snyder et al., 1991). 

Δίλαη έλα εξσηεκαηνιφγην απηνειέγρνπ θαη κεηξάεη ηελ απηφ – αληίιεςε ηνπ παηδηνχ θαη ην 

επίπεδν πίζηεο γηα ηελ πξνζσπηθή επίηεπμε ζηφρσλ. Απνηειείηαη απφ έμη (6) εξσηήζεηο θαη 

απαληάηαη κε κία θιίκαθα πνπ δίλεη επηινγέο απφ ην «Κακία θνξά» (1), έσο ην «Κάζε θνξά» 

(6). Όζν πςειφηεξε είλαη ε βαζκνινγία, ηφζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ειπίδαο ηνπ 

παηδηνχ θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ ζηφρν.  

Ζ Κλίμακα Εςηςσίαρ ηυν Παιδιών – (The Children’s Happiness Scale), ε νπνία 

κεηξάεη πφζν ραξνχκελν είλαη έλα παηδί ή έλαο λένο ζε κία δεδνκέλε εκέξα. Απνηειείηαη 

απφ είθνζη (20) εξσηήζεηο θαη απαληάηαη κε «Ναη» ή «Όρη» ζχκθσλα κε ηη ηνπο 

αληηπξνζσπεχεη ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ θιίκαθα έρεη ζπκπιεξσζεί απφ 2.186 

παηδηά θαη λένπο. Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ αηηνχλησλ άζπιν νη βαζκνινγίεο θπκαίλνληαη 

ζχκθσλα κε έξεπλεο κεηαμχ 2,30 έσο 3,70. Ζ πςειφηεξε βαζκνινγία πνπ δειψλεη 

κεγαιχηεξε επηπρία είλαη 4,25, ε κέζε βαζκνινγία είλαη 2,88  ελψ ε ρακειφηεξε δπλαηή 

βαζκνινγία 1,68 (Morgan, 2014). 

Ζ Κλίμακα Αςηό-Αξιολόγηζηρ ηηρ Καηάθλιτηρ για παιδιά – (Depression Self – 

Rating Scale for children DSRS-C), αλαπηχρζεθε ην 1978 ζην πιαίζην ηνπ Masters of 

Philoshophy Thesis ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Δδηκβνχξγνπ. Ζ Κιίκαθα δεκηνπξγήζεθε απφ έλα 

κεγαιχηεξν θαηάινγν ηξηάληα επηά (37) αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία 

ζε ζπλδπαζκφ κε θαηαζιηπηηθά ζχλδξνκα ζηελ παηδηθή ειηθία. Απηά ηα ζηνηρεία 

δηακνξθψζεθαλ ζε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο δειψζεηο. Απνηειείηαη απφ δέθα νρηψ (18) 

εξσηήζεηο θαη κεηξάεη ηε κεηαβνιή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ. Οη 

εξσηήζεηο βαζκνινγνχληαη, δχν (2) γηα «θαηάζιηςε», έλα (1) γηα «κεξηθέο θνξέο» θαη κεδέλ 

(0) γηα «κε θαηάζιηςε». Tα παηδηά θαινχληαη λα δειψζνπλ πσο έλησζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε ζηνηρείν ηνπο 

αθνξά ρσξίο λα ππάξρεη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε απάληεζε. εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπλ 

πξαγκαηηθά πσο αηζζάλνληαη. 
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Ζ  Κλίμακα Ψςσικήρ Ανθεκηικόηηηαρ Παιδιών και Νέυν – (Child and Youth 

Resilience Measure CYRN-12). Πξφθεηηαη γηα κία ζχληνκε κέηξεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο 

ηφζν ζηηο θνηλφηεηεο ησλ πξνζθχγσλ φζν θαη ζηηο θνηλφηεηεο ππνδνρήο. Απνηειείηαη απφ 

δψδεθα (12) εξσηήζεηο θαη ην εχξνο απαληήζεσλ θπκαίλεηαη απφ «Καζφινπ» (1) κέρξη 

«Πνιχ» (5). Πξνζδηνξίδεη ηα δπλαηά ζεκεία ζε αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

επίπεδν, ελζσκαηψλνληαο έηζη αηνκηθέο, δηαπξνζσπηθέο θαη ζπιινγηθέο πεγέο 

αλζεθηηθφηεηαο. Μεηξά κία ζεκαληηθή πηπρή ηεο επεκεξίαο, ε νπνία εμεηάδεη ηε ζεηηθή 

δχλακε, παξά ηελ εππάζεηα θαη ηηο δπζθνιίεο φπσο δειψλεη ν ζπγγξαθέαο θαη επηθεθαιήο 

ηεο νκάδαο, Rana Dajani. (https://crh.macmillan.yale.edu/news/new-tool-measures-

resilience-adolescent-syrian-refugees).  

Η Αναθεώπημένη Κλίμακα Επίδπαζηρ ηος Σςμβάνηορ για Παιδιά – (Children’s 

Revised Impact of Events Scale). Αμηνινγεί ηα ηξέρνληα επίπεδα ππνθείκελεο δπζθνξίαο ζε 

ζρέζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο (π.ρ., απψιεηα βία, αζζέλεηα) (SmithEcker, Strouthos, 

Dikaiakou, &Yule, 2006). ηελ παξνχζα έξεπλα ηα παηδηά θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε κία 

ιίζηα απφ νρηψ (8) εξσηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη 

ζηξεζνγφλα/ηξαπκαηηθά γεγνλφηα θαηά πφζν ηα αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα θαη ζε ηη 

ζπρλφηεηα ηηο ηειεπηαίεο επηά εκέξεο κε εχξνο απαληήζεσλ «Καζφινπ (0), «πάληα» (1), 

«Μεξηθέο Φνξέο» (2) θαη «πρλά» (3). Ζ θιίκαθα  απηή είλαη πιένλ έλα απφ ηα πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηεκέλα εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηξαπκαηηθνχ άγρνπο ζε 

παηδηά. 

Κλίμακα Αναθευπημένηρ Μεηαηπαςμαηικήρ Ανάπηςξηρ για παιδιά - 

(Posttraumatic Growth Inventory for Children Revised PTGI-C-R). Παξέρεη έλα ζχληνκν 

κέζν αμηνιφγεζεο ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο ζηα παηδηά. Σν εξσηεκαηνιφγην 

απνηειείηαη απφ δέθα (10) πξνηάζεηο ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ, 

έπεηηα απφ έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο πνπ έρνπλ βηψζεη θαηά πφζν ζεηηθή εμέιημε κπνξεί λα 

έρεη γηα ηνλ θαζέλα ή ην αληίζεην. Αμηνινγεί δειαδή, πφζν εχθνιν είλαη λα δεη θαλείο κέζα 

απφ κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία πνπ βίσζε, ηελ «θσηεηλή» πιεπξά, πνπ ηνπ καζαίλεη λα 

εμειίζζεηαη κέζα απφ ηηο δπζθνιίεο. Οη εξσηήζεηο βαζκνινγνχληαη απφ «κεδέλ» (0) «Κακία 

Αιιαγή» έσο ηξία (3) «Πνιχ». Να αλαθεξζεί επίζεο πσο ππάξρεη ε επηινγή ηεο απάληεζεο 

«Γελ μέξσ» θαη αληηζηνηρεί κε κεδέλ (0).     

 

 

https://crh.macmillan.yale.edu/news/new-tool-measures-resilience-adolescent-syrian-refugees
https://crh.macmillan.yale.edu/news/new-tool-measures-resilience-adolescent-syrian-refugees
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Αζκήζειρ Ππογπάμμαηορ 

Σν κέζν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ αζθήζεηο ςπρηθήο ελδπλάκσζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ νκάδα. Δπηκέξνπο ζηφρνη ησλ αζθήζεσλ ήηαλ ε επηθέληξσζε 

ζην «εδψ θαη ηψξα», ε απφθηεζε ειέγρνπ ηεο δσήο, ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ε 

απνδνρή θαη αηζηφδνμε ζθέςε (εκπηζηνζχλε ζην κέιινλ), ν πξνζαλαηνιηζκφο ζε ζηφρνπο 

θαη ιχζεηο, ν πγηεηλφο ηξφπνο δσήο θαη ε απηεπάξθεηα (απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα), 

αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ιεθηηθήο  θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ε αλάπηπμε 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (ειπίδα, αηζηνδνμία, επγλσκνζχλε, ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, 

απνδνρή ηνπ εαπηνχ, απνιακβάλεηλ, ζεηηθφηεηα θ.α), ε εχξεζε λνήκαηνο θαη ζθνπνχ ζηε 

δσή θαζψο θαη ε αλαθάιπςε - αμηνπνίεζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ηνπ ραξαθηήξα. ηε 

ζπλέρεηα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη αζθήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

1.Τα ζσναιζθήμαηα ζηην ομάδα: «Καθρέθηη, καθρεθηάκι μοσ» 

Σκοπός  Άζκηζης: 

 αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο  

Περιγραθή Άζκηζης 

Βήκα 1
ν
. Εεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θνηηαρζνχλ ζε έλα θαζξέθηε θαη λα 

εθθξάζνπλ δηαδνρηθά δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα κε ηα κάηηα θαη ηηο γθξηκάηζεο ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπο.  

Βήκα 2
ν
. Υσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη αλαιακβάλεη θάζε νκάδα λα επηδείμεη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο 

ζηηο γθξηκάηζεο απεηθνλίδνληαο θάζε θνξά έλα ζπλαίζζεκα. 

Βήκα 3
ν
. Όια ηα κέιε κηαο νκάδαο παηδηψλ ζα πξέπεη λα δείρλνπλ θάζε θνξά έλα 

ζπλαίζζεκα κε ην πξφζσπν ηνπο θαη νη ππφινηπεο νκάδεο ζα πξέπεη λα καληεχνπλ πνην είλαη 

απηφ ην ζπλαίζζεκα.  

 

2.«Δμπιζηοζύνη» 

Σκοπός  Άζκηζης: 

 δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

 «ζπάζηκν πάγνπ» 
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Περιγραθή Άζκηζης: 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα, ην έλα παηδί παίξλεη ηνλ αξηζκφ έλα θαη ην άιιν παηδί ηνλ 

αξηζκφ δχν. Σν παηδί κε ηνλ αξηζκφ έλα θιείλεη ηα κάηηα ηνπ ελψ ην άιιν είλαη νδεγφο ηνπ. 

Πεξπαηνχλ ζην ρψξν θαη ν νδεγφο θξνληίδεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ κε ηα θιεηζηά 

κάηηα. Σν παηδί κε ηνλ αξηζκφ έλα αθνπκπάεη δηάθνξα αληηθείκελα (έσο ηξία), ηα ςειαθίδεη 

θαη καληεχεη ηη είλαη. Σν παηδί κε ηνλ αξηζκφ δχν επηβεβαηψλεη αλ είλαη ζσζηφ απηφ πνπ 

κάληεςε θαη ζπλερίδνπλ. ηε ζπλέρεηα ηα δεπγάξηα αιιάδνπλ ξφινπο, 

 

3. «Βιώζηε ηα εμπόδια ζας και μάθεηε να αγαπάηε ηα προβλήμαηα ζας – Μιλήζηε 

ενώπιον μιας ομάδας» 

Σκοπός  Άζκηζης:  

Οη ζπκκεηέρνληεο καζαίλνπλ κε εκπεηξηθφ ηξφπν πψο  

 λα μεπεξλνχλ ηνπο θφβνπο ηνπο, 

 λα παξνπζηάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο (έθζεζε κπξνζηά ζε άιινπο) θαη 

 λα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε 

Περιγραθή Άζκηζης 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζθέθηνληαη γηα ιίγα ιεπηά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπλ λα κνηξαζηνχλ 

ζηελ νκάδα ζρεηηθά κε πξνζσπηθά ζηνηρεία (π.ρ. πνπ γελλήζεθαλ, αλ έρνπλ αδέιθηα, 

αγαπεκέλν ρφκπη θ.α.). Ο ζπληνληζηήο εμεγεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πψο κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί ε αίζζεζε ηνπ θφβνπ (φηαλ βξίζθνληαη ζε έλα θνηλφ, ληψζνληαο άβνια), 

κηιψληαο κπξνζηά ζε κία νκάδα.    

 

4. «Δστάριζηες Αναμνήζεις» 

Σκοπός Άζκηζης: 

Οη ζπκκεηέρνληεο λα είλαη ζε ζέζε  

 λα ρξεζηκνπνηνχλ επράξηζηεο αλακλήζεηο σο κία ηζρπξή πεγή ελέξγεηαο γηα ην παξφλ, 

 λα γλσξίδνπλ ηηο δπλάκεηο πνπ έρνπλ επηδείμεη ζην παξειζφλ θαη 
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 λα αλαθαιχςνπλ θξπθέο δπλάκεηο δηαζέζηκεο γηα ηηο ηξέρνπζεο πξνθιήζεηο. 

Περιγραθή Άζκηζης 

 Αξρηθά ν ζπληνληζηήο εμεγεί ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο επηπρίαο θαη ηεο ραξάο. ηε ζπλέρεηα, ν 

ζπληνληζηήο εμεγεί φηη ζε δχζθνιεο ζηηγκέο, νη άλζξσπνη κεξηθέο θνξέο δελ έρνπλ επίγλσζε 

φισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ έρνπλ επηδείμεη ζην παξειζφλ. ηε ζπλέρεηα, ν ζπληνληζηήο 

θαζνδεγεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαθαιέζνπλ ζηελ κλήκε ηνπο κία ηδηαίηεξε ζηηγκή πνπ 

έλησζαλ επηπρηζκέλνη. Σέινο, γίλεηαη κνίξαζκα ζηελ νκάδα γηα ηελ επράξηζηε αλάκλεζε 

πνπ κφιηο έρνπλ βηψζεη θαη παξνηξχλνληαη λα εζηηάζνπλ ζηηο δπλάκεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπο 

πνπ έρνπλ αμηνπνηήζεη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. 

5.«Παιτνίδι με Μπαλόνι» 

Σκοπός Άζκηζης: 

 λα γλσξίζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ζην πιαίζην κηαο νκάδαο, 

 ε χπαξμε ελφο ραιαξνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, 

 ε αίζζεζε ηνπ λα ληψζσ γεκάηνο ελέξγεηα, 

 αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ «αλήθεηλ», 

 αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο 

Περιγραθή Άζκηζης 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηέθνληαη ζε θχθιν θξαηψληαο ν θαζέλαο ην ρέξη ηνπ δηπιαλνχ ηνπο. Σν 

δεηνχκελν είλαη λα θξαηήζνπλ ην κπαιφλη ζηνλ αέξα ρσξίο λα αθήζνπλ ν έλαο ηα ρέξηα ηνπ 

άιινπ. Γίλεηαη ρξήζε κφλν ησλ ρεξηψλ θαη δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ θάησ άθξσλ. 

 

6. «Πακέηο Ψστικής Ανθεκηικόηηηας» 

Σκοπός Άζκηζης:  

  απφθηεζε επίγλσζεο βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα. 

Περιγραθή Άζκηζης 
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Ο εηδηθφο παξνπζηάδεη ην παηρλίδη, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα θαζίζνπλ ζε θχθιν. 

Τπάξρεη έλα Παθέην Φπρηθήο Αλζεθηηθφηεηαο ην νπνίν πεξλάεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είηε 

πξνο ηε κία θαηεχζπλζε είηε πξνο ηελ άιιε (ν θαζέλαο ην δίλεη ζηνλ δηπιαλφ ηνπ) ελψ παίδεη 

κνπζηθή. Όηαλ ζηακαηήζεη ε κνπζηθή ην άηνκν πνπ θξαηά ην Παθέην Φπρηθήο 

Αλζεθηηθφηεηαο θαιείηαη λα μεηπιίμεη έλα ζηξψκα. Ο ζπκκεηέρσλ ζα βξεη είηε κία ζνθνιάηα 

είηε κία εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ αλζεθηηθφηεηα, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απαληήζεη. ηε 

ζπλέρεηα, ε κνπζηθή αξρίδεη θαη πάιη θαη ην Παθέην Φπρηθήο Αλζεθηηθφηεηαο μεθηλά ην 

ηαμίδη ηνπ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε αλαηξνθνδφηεζε 

πνπ γίλεηαη απφ ηνλ ζπληνληζηή. Σν παηρλίδη νινθιεξψλεηαη κε ηνλ ηπρεξφ λα θξαηάεη ην 

παθέην ζηα ρέξηα ηνπ έρνληαο κφλν κία ζηξψζε πιένλ λα μεηπιίμεη θαη θεξδίδεη έλα 

ζπκβνιηθφ έπαζιν.  

 

7. «Η Τίγρη» 

Σκοπός Άζκηζης: 

 ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θπζηνινγηθήο ζσκαηηθήο αληίδξαζεο «πάιεο ή θπγήο», 

 θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αληίδξαζεο «πάιεο ή θπγήο» ζηελ θαζεκεξηλή δσή, 

 δεκηνπξγία ελφο πξνζσπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο. 

Περιγραθή Άζκηζης 

Βήκα 1
ν
. Ο ζπληνληζηήο δίλεη ζηελ νκάδα ην παξάδεηγκα κίαο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο πνπ 

είλαη απεηιεηηθή (π.ρ. κηα ηίγξε κπαίλεη μαθληθά ζην δσκάηην) θαη ξσηάεη «πψο ζα 

αληηδξάζεηε;», «Πσο αληηδξάεη ην ζψκα ζαο;». Ο ζπληνληζηήο εμεγεί ηελ αληίδξαζε πάιεο ή 

θπγήο, θαζψο γίλεηαη πξνζαξκνγή θαη επηζηξάηεπζε ησλ δπλάκεσλ ζην ζψκα ηνπ γηα 

νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο αληηδξάζεηο (είηε θπγή, είηε πάιε). Γηα παξάδεηγκα αλ ην άηνκν 

επηιέμεη λα κείλεη «ζηήιε άιαηνο» δελ είλαη εχθνιν φπσο αληίζηνηρα θαη ζηελ άιιε 

πεξίπησζε, αλ απνθαζίζεη λα παιέςεη είλαη επηθίλδπλν θαη δχζθνιν λα θεξδίζεη ηε κάρε κε 

κία ηίγξε. 

Βήκα 2
ν
. Γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ηελ αληίδξαζε πάιεο ή θπγήο  θαη πξνζαξκφδεηαη  ζηελ 

γιψζζα θαη ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηεο νκάδαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γίλεηαη 

έκθαζε ζηηο ζθέςεηο θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο ν απμεκέλνο θαξδηαθφο παικφο, ε 

έληαζε ησλ κπψλ θαη ε εθίδξσζε. 
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Βήκα 3
ν
. Παξαηήξεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία απφ ηελ ζπλερηδφκελε αληίδξαζε  

«έθηαθηεο αλάγθεο» (φπσο πνλνθέθαινη). πδήηεζε απφ ηνλ ζπληνληζηή γηα ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο θαη ην πιενλέθηεκα ηνπ ζπλδπαζκνχ πνιιψλ απιψλ εξγαιείσλ ζε 

αληίζεζε κε ηελ ηδέα φηη ρξεηάδεηαη έλα καγηθφ  ξαβδί, έλα θάξκαθν ή έλα εξγαιείν γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη λα κεησζνχλ νη αγρψδεηο αληηδξάζεηο.       

 

8. «Κοσβάρι Κλωζηής»  

Σκοπός Άζκηζης: 

 λα γλσξίζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ζην πιαίζην κηαο νκάδαο, 

 ε χπαξμε ελφο ραιαξνχ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, 

 βίσκα αληαιιαγήο, (δειαδή ηδεψλ, πξνζσπηθψλ ζθέςεσλ, έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

ζηελ νκάδα θ.α), 

 λα κάζνπλ φηη νη πξάμεηο έρνπλ ζπλέπεηεο, 

 λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη 

Περιγραθή Άζκηζης 

Βήκα 1
ν
. Οη ζπκκεηέρνληεο δεκηνπξγνχλ έλαλ θχθιν θαη ν θαζέλαο θφβεη έλα θνκκάηη 

θισζηήο/θνξδέιαο απφ έλα θνπβάξη. Κάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα επηιέμεη ην κήθνο ηνπ 

θνκκαηηνχ ηεο θισζηήο πνπ ζα θφςεη.  

Βήκα 2
ν
. Κάζε ζπκκεηέρσλ κηιάεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα γπξίδεη ηελ θισζηή 

γχξσ απφ ην δείθηε ηνπ ρεξηνχ ηνπ. 

Βήκα 3
ν
. Κάζε ζπκκεηέρσλ ζηακαηάεη λα κηιάεη φηαλ ηειεηψλεη ην θνκκάηη ηνπ λήκαηνο. 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε θισζηή ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αθήγεζε.  
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3.1.2 Στατιστική Ανάλυση 
 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έγηλε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηαηηζηηθφο έιεγρνο T-Test γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα (Paired Sample T – 

Test). Απηφ ην ηεζη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγθξίλεη ηελ πξαγκαηηθή δηαθνξά κεηαμχ δχν 

κέζσλ ζε ζρέζε κε ηελ δηαθχκαλζε ησλ δεδνκέλσλ (πνπ εθθξάδεηαη σο ηππηθή απφθιηζε ηεο 

δηαθνξάο κεηαμχ ησλ κέζσλ). Ζ κεδεληθή ππφζεζε ηνπ ηεζη είλαη φηη δελ δηαθέξνπλ ηα 

δείγκαηα πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Ζ βαζκνινγία ζε θάζε θιίκαθα θαηαγξάθηεθε πξηλ 

θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. ηελ παξνχζα κειέηε, σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ιακβάλνπκε ηελ απφδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε θιίκαθα.  

εκαληηθφ λα ππνγξακκηζηεί είλαη πσο ην κηθξφ δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ιφγσ ηεο 

πξνζθπγηθήο εθξνήο δελ επηηξέπεη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ, γη ΄ απηφ 

ηνλ ιφγν γίλεηαη αλαθνξά θπξίσο ζηε δηαθνξά κέζσλ φξσλ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Αποτελέςματα Έρευνασ  
 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 7 παηδηά ηα νπνία πξνέξρνληαλ φια απφ ηελ πξία θαη 

έθηαζαλ ζηελ Διιάδα δηά ζαιάζζεο. Δμ’ απηψλ ηα 3 ήηαλ θνξίηζηα θαη ηα 4 αγφξηα, κε 

ειηθίεο κεηαμχ 7 θαη 12 εηψλ (κ.ν. 9,5). Όια ηα παηδηά δηέκελαλ ζηελ Διιάδα επί 2 

ζπλερφκελα έηε, θαη ζπγθεθξηκέλα 4 απφ απηά κε ηελ κεηέξα ηνπο, 2 κε ηνλ παηέξα ηνπο θαη 

1 κε ηνλ αδειθφ/ή ηνπ.         

 ηνλ Πίλαθα 4.1 ζα παξνπζηαζηνχλ ζπγθεληξσηηθά, νη κέζνη φξνη ησλ ηηκψλ ησλ 

επηδφζεσλ ηνπ δείγκαηνο αλά θιίκαθα θαηά ηε πξψηε θαη δεχηεξε ρνξήγεζε, ε ηππηθή 

απφθιηζε, ε ζηαηηζηηθή ηνπ ειέγρνπ t γηα δεπγαξσηέο παξαηεξήζεηο (Paired Samples t-Test) 

θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ελ ιφγσ δηαθνξάο (p-value). Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαθάησ ηηκψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1  Διαθοπέρ ηυν μέζυν όπυν ζηιρ κλίμακερ αξιολόγηζηρ ππιν και μεηά ηο ππόγπαμμα 

παπέμβαζηρ. 

 1
ε
 ρνξήγεζε 2

ε
 ρνξήγεζε   

 M.O Σ.Α M.O. Σ.Α t-Test p 

Κιίκαθα Ειπίδαο 19,6 1,62 

 

24,6 2,64 -4,12 ,006 

Τπνθιίκαθα Ειπίδαο            

(Mνλνπάηη ειπίδαο) 
10,0 0,82 12,7 1,11 -7,55 ,000 

Τπνθιίκαθα Ειπίδαο 

(Παξέκβαζε/Μεζνιάβεζε 

ειπίδαο) 
9,6 1,40 11,9 1,77 -2,36 ,056 

Κιίκαθα Επηπρίαο 2,9 0,16 2,9 0,20 -,068 ,948 

Κιίκαθα Απηό-Αμηνιόγεζεο 

ηεο Καηάζιηςεο 
7,3 4,07 11,0 4,86 -3,071 ,022 

Κιίκαθα Φπρηθήο 

Αλζεθηηθόηεηαο Παηδηώλ 

θαη Νέσλ 

10,9 5,27 6,4 2,99 2,411 ,053 

Αλαζεσξεκέλε Κιίκαθα 

Επίδξαζεο ηνπ πκβάληνο 

γηα Παηδηά 

51,3 5,19 53,7 2,56 -1,382 ,216 

Κιίκαθα Αλαζεσξεκέλεο 

Μεηαηξαπκαηηθήο 

Αλάπηπμεο γηα Παηδηά 

22,4 3,15 23,9 4,45 -,839 ,434 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1 παξαηεξνχκε φηη 

γηα ηελ Κιίκαθα «Διπίδα» ην p-value ηνπ ειέγρνπ (0,006) είλαη κηθξφηεξν ηνπ 5%, γεγνλφο 

πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο. Ζ απφξξηςε ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο,  

δειαδή φηη νη 5 κνλάδεο δηαθνξά ζην ζθνξ ηεο θιίκαθαο πξηλ (19,6) θαη κεηά (24,6) δελ είλαη 

ηπραίεο. πλεπψο ε παξέκβαζε είρε ζεηηθή επίδξαζε σο πξνο ηε βειηίσζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηεο Διπίδαο ζηα παηδηά. 

ηελ ζπλέρεηα, κειεηψληαο ηελ ππνθιίκαθα ηεο «Διπίδαο», «Κιίκαθα Μνλνπάηη 

Διπίδαο», πξνθχπηεη φηη ε παξέκβαζε είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε θαζψο ην p–

value ηνπ ειέγρνπ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 5%, γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ κέζσλ score πξηλ (10,0) θαη κεηά (12,7) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Γειαδή, ε 

επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο θξίλεηαη ζεηηθή θαζψο ζεκεηψζεθε αχμεζε ζην κέζν ζθνξ ησλ 

παηδηψλ ζηελ ππνθιίκαθα «Μνλνπάηη Διπίδαο». 

ε αληίζεζε, ζηελ ππνθιίκαθα «Παξέκβαζε/Μεζνιάβεζε Διπίδαο» ηεο θιίκαθα 

«Διπίδα» νξηαθά δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ κέζσλ score πξηλ (9,6) 

θαη κεηά (11,9) θαζψο ην p-value ηνπ αληίζηνηρνπ ειέγρνπ είλαη ίζν κε 0,056.  πλεπψο αλ 

θαη ε παξέκβαζε θαίλεηαη λα είρε ζεηηθή επίδξαζε ζην ζθνξ ηεο θιίκαθαο (αχμεζε θαηά 2,3 

κνλάδεο), νξηαθά απηή δελ θξίλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

ρεηηθά κε  ηελ Κιίκαθα «Καηάζιηςεο» παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε (p-value=0,022<5%) κεηαμχ ησλ κέζσλ ζθνξ πξηλ (7,3) θαη κεηά (11,0), 

γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη πσο ε παξέκβαζε δελ θαηάθεξε λα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζεηηθή επίδξαζε. 

Σέινο, ζηελ θιίκαθα «Φπρηθήο Αλζεθηηθφηεηαο», απνηππψλεηαη κία αξλεηηθή ηάζε 

ησλ κέζσλ ζθνξ (10,9 πξηλ θαη 6,4 κεηά ηελ παξέκβαζε), ε νπνία φκσο νξηαθά δελ θξίλεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p-value=0,053>5%).  
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Γ΄ΜΕΡΟ:  ΤΖΗΣΗΗ - ΠΡΟΣΑΕΙ 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1  ΤΖΗΣΗΗ - ΠΡΟΣΑΕΙ 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

(resilience) θαη ηεο κεηά-ηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο (Post-Traumatic Growth) παηδηψλ 

κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πνπ  

εζηηάδεη ζηελ επηθέληξσζε ζην «εδψ θαη ηψξα», ζηελ απφθηεζε ειέγρνπ ηεο δσήο, ζηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ζηελ απνδνρή θαη αηζηφδνμε ζθέςε (εκπηζηνζχλε ζην 

κέιινλ),ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζηφρνπο θαη ιχζεηο, ζηνλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη ζηελ 

απηεπάξθεηα (απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα). χκθσλα κε Measham et al. (2014), ε ελίζρπζε 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ ζηα παηδηά πξνζθχγσλ 

παίδεη ζπνπδαίν ξφιν  γηα ηελ πξναγσγή ηεο ζεηηθήο ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ ελδπλάκσζε 

ηνπο ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ επαξθψο ηηο αληημνφηεηεο ηεο δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, 

ησλ ζπλερνκέλσλ κεηαθηλήζεσλ θαη αιιαγψλ ζηνλ ηφπν δηακνλήο (Silove et al., 2017).   

 Υαξαθηεξηζηηθά κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αιιαγή φπσο θάλεθε ζηα επίπεδα ηεο  Διπίδαο, ε νπνία απμήζεθε κέζα απφ ην 

πξφγξακκα παξέκβαζεο. εκαληηθή  ελίζρπζε παξαηεξήζεθε  θαη ζην «κνλνπάηη» πνπ 

νδεγεί ηα παηδηά λα πηνζεηήζνπλ ην αίζζεκα  ηεο ειπίδαο, δειαδή ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπο 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζηελ πνξεία ηεο δσή ηνπο. 

χκθσλα κε ηα παηδηά ζπρλά εμέθξαδαλ: «πσο κέζα απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ έλησζαλ ραξνχκελα θαη ειπίδα γηα ην κέιινλ». ε ζπλαθή έξεπλα ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε camp ηεο Λέζβνπ ζηελ Διιάδα απνθαίλεηαη πσο ηα πξψηα 

απνηειέζκαηα απφ απηφ ην πηινηηθφ πξφγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά 

πξνζθχγσλ είρε ζεηηθή επηξξνή φζν αθνξά ηελ ςπρνινγηθή ηνπο ππνζηήξημε. πγθεθξηκέλα 

ηα παηδηά εμήγεζαλ φηη: «πξηλ ηελ παξέκβαζε είραλ ράζεη ην αίζζεκα ηεο ειπίδαο σζηφζν 

κεηά ηελ παξέκβαζε έκαζαλ λα κελ εγθαηαιείπνπλ ηηο ειπίδεο ηνπο (Foka et al., 2021)». 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζεσξνχληαη ε επδσία πνπ πεξηέγξαςαλ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

βησκαηηθψλ αζθήζεσλ θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο απηφ - αμηνιφγεζεο ηνπο ζαλ απνηέιεζκα 

ηεο εζηίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ελδπλάκσζε ησλ δπλαηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ην νπνίν 
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ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνπο Foka et al. (2021) ζε αληίζηνηρε έξεπλα. Σέινο ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο παξέκβαζεο αλαδείρζεθε ε θνηλσληθή δηθηχσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην κνίξαζκα 

ησλ εκπεηξηψλ ηνπο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο.  

Δλ αληηζέζεη, αλ θαη ζηαηηζηηθά πξνέθπςε πσο ε παξέκβαζε είρε αξλεηηθή επίδξαζε 

ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο θαη νξηαθά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ παηδηψλ ζεκαληηθφ ζα ήηαλ λα ιεθζεί ππφςε, πσο ελδερνκέλσο 

λα είρε επεξεαζηεί απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ έξεπλα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάγνληα πνπ επεξέαζε ην επίπεδν ηεο  θαηάζιηςεο ησλ παηδηψλ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεχηεξε κέηξεζε ηεο 

αμηνιφγεζεο, ε νπνία ζπλέπεζε κε ηελ αλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαγλψξηζεο ή κε 

ησλ νηθνγελεηψλ απφ ηελ Διιάδα. Γεγνλφο πνπ πηζαλά επηδξά ζηελ ςπρνζχλζεζε ησλ 

παηδηψλ θαζψο βίσλαλ έληνλν ζηξεο ζην νηθνγελεηαθφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ. Ζ 

αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο νηθνγέλεηεο απφ ηε ρψξα, δεκηνπξγνχζε αβεβαηφηεηα 

γηα ην κέιινλ θαη ζχγρπζε δηφηη ζε πεξίπησζε κε αλαγλψξηζεο ζα έπξεπε λα 

κεηεγθαηαζηαζνχλ μαλά ζε λέν ηφπν.  Μέζα απφ ηα κάηηα ησλ παηδηψλ απηφ ήηαλ έλα 

αγρσηηθφ γεγνλφο ην νπνίν εθδειψζεθε έληνλα απφ ηελ αλεζπρία ηνπο ζηηο ηειεπηαίεο 

ζπλαληήζεηο. Χζηφζν, ε επηπρία ησλ παηδηψλ παξέκεηλε ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα θαίλεηαη πσο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδείμνπλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη άιινπο παξάγνληεο θαη παξακέηξνπο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο 

θαηλνηφκαο παξέκβαζεο ζε έλα απαηηεηηθφ πιαίζην ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ. 

Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο ςπρνινγηθέο παξεκβάζεηο κε ηνπο πξφζθπγεο εζηηάδνπλ ζην 

ηξαχκα ή ζηελ ςπρηθή πγεία (Fazel, 2018, Newnham et al., 2018) απηή ε κειέηε πξνηείλεη 

φηη ηα παηδηά πξφζθπγεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ κία παξέκβαζε πνπ εζηηάδεη ζηελ 

ζεηηθή αλάπηπμε θαη φηη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ κείσζε ζπκπησκάησλ ςπρηθήο 

πγείαο. Να ζεκεησζεί επίζεο πσο αξθεηέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ ηελ ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο 

πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο  ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ (Ehntholt et al., 2015. 

Pacione et.al., 2013. Foka et al., 2021). 

 

ΠΕΡΙΟΡΟΙΜΟΙ 
 

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ γίλεη ιφγνο γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξφεθπςαλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αξρηθά, ε έξεπλα πεξηνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ 
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δείγκαηνο  ιφγσ ηεο πξνζθπγηθήο εθξνήο ζε κία αξθεηά κεηαβαιιφκελε πεξίνδν ηεο 

πιεζπζκηαθήο νκάδαο. Παξ ΄ φιεο ηηο δπζθνιίεο νη νηθνγέλεηεο έδεημαλ λα θαηαβάινπλ 

κεγάιε πξνζπάζεηα ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην πξφγξακκα, ρσξίο απηφ λα 

είρε ηελ επηζπκεηή ζπκκεηνρή. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα λα νινθιεξψζνπλ ην πξφγξακκα κφλν 

επηά παηδηά. Άιιε κία δπζθνιία ήηαλ πσο ε επηθνηλσλία κε ηα παηδηά, ε νπνία 

εμαζθαιίζηεθε κε ηελ ζπκβνιή ηνπ δηεξκελέα/δηακεζνιαβεηή – Κνηλσληθφ Αλζξσπνιφγν 

απαηηνχζε πεξηζζφηεξν ρξφλν κέρξη λα γίλεη θαηαλνεηή ε πιεξνθνξία απφ φια ηα παηδηά. 

Απηφ ζπλέβε δηφηη ηα παηδηά ελψ κηινχζαλ φια ηελ ίδηα γιψζζα, ππήξρε δηαθνξνπνίεζε  

ζηελ δηάιεθην ηνπ θάζε ηφπνπ. Δπνκέλσο, έπξεπε λα εηπσζεί απφ ηνλ δηεξκελέα παξαπάλσ 

απφ δχν θαη ηξεηο θνξέο ψζπνπ λα γίλεη αληηιεπηφ απφ φινπο. Δπίζεο, ε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηα παηδηά ρξεηάζηεθε ην δηπιάζην ρξφλν γηα λα κπνξέζνπλ λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα απαληήζνπλ ην θαζέλα μερσξηζηά. Απηφ είρε σο αληίθηππν λα κελ 

πινπνηεζνχλ κεξηθέο απφ ηηο αζθήζεηο πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί λα γίλνπλ. Δπηπιένλ, λα 

αλαθεξζεί πσο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά έθπγαλ κε ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απνηέιεζκα 

λα κελ αθνινπζήζεη follow up  ζπλάληεζε.        

 Αλ θαη ππήξραλ δπζθνιίεο αμηνζεκείσην λα αλαθεξζεί είλαη πσο κέζα απφ ηελ 

πξνζσπηθή κνπ παξαηήξεζε, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο αληηιήθζεθα πσο ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξέκβαζεο είρε ζεηηθή επηξξνή ηφζν ζηα παηδηά φζν θαη ζηελ ζρέζε 

κε ηνπο γνλείο ηνπο. Απνηππψλνληαο κε θάζε επηθχιαμε ηελ δηθή κνπ άπνςε ε αηζηφδνμε 

καηηά θαη έλα πην ζεηηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ παηδηνχ - γνλέα  κπνξεί λα 

πξνθχπηεη απφ ηελ επαθή θαη αιιειεπίδξαζε πνπ είραλ νη γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο θάζε 

θνξά πνπ ηα ζπλφδεπαλ γηα λα παξεπξεζνχλ ζην ζεκείν ζπλάληεζεο. Δθεί νη γνλείο είραλ 

ηελ επθαηξία λα αληηιεθζνχλ πφζν φκνξθα έλησζαλ ηα παηδηά θαη πφζν παξαγσγηθά ήηαλ 

κέζα απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία. Οη γνλείο αθηέξσζαλ πνηνηηθφ ρξφλν ζηα παηδηά ψζηε λα ην 

θαηαιάβνπλ κέζα απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπο θαη ηελ παξαηήξεζε. Αθφκε κία  πξνζσπηθή 

ηνπνζέηεζε είλαη πσο νινθιεξψλνληαο θάζε θνξά ηελ ζπλάληεζε καο παξαηεξνχζα ην 

εμήο: «Σν γεγνλφο φηη ηα παηδηά έδεηρλαλ ζηνπο γνλείο ηνπο φια απηά πνπ δεκηνπξγνχζαλ 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ε επθαηξία πνπ ηνπο δφζεθε λα κνηξαζηνχλ δηθέο ηνπο  

ζθέςεηο θαη εκπεηξίεο, λα κηιήζνπλ ειεχζεξα, έρνληαο ηελ αίζζεζε ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο 

απφ ηελ νκάδα απνδεηθλχεη πηζαλά πσο νη παξεκβάζεηο πνπ εκπιέθνπλ ηνπο γνλείο ζην ηέινο 

θάζε ζπλάληεζεο είλαη πνιχ επηβνεζεηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο 

ελδπλάκσζεο ζε πνιιαπιά επίπεδα (Foka et al., 2021)».     

 Όπσο έρεη γίλεη αλαθνξά θαη παξαπάλσ, δηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη πσο  ηα 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζε παηδηά πξφζθπγεο είλαη αξθεηά ππνζηεξηθηηθά. Έηζη ινηπφλ 
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έλα επφκελν ζηάδην επέθηαζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε κεγαιχηεξν 

αξηζκφ παηδηψλ πξνζθχγσλ, γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη 

παξάιιεια λα ηξέρεη έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα ελδπλάκσζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

θαη κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο γηα ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ απηψλ. Σα επξήκαηα  ηεο 

παξέκβαζεο ηφζν ηα αηνκηθά (παηδηψλ – γνλέσλ) φζν θαη ηα ζπγθξηηηθά ζα είραλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ. Άιιεο κειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα θαη λα επεθηείλνπλ ηελ έξεπλα ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζε παηδηά κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ, φζν θαη ηελ έξεπλα κέζσ ησλ δήκσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο Κξήηεο απφ εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

ςπρηθή πγεία. Σέινο, νη (Ehntholt et al., 2015) ζρεδίαζαλ θαη  εθάξκνζαλ ζε έλα βξεηαληθφ 

ζρνιείν έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ πεξηείρε  ηερληθέο ηεο γλσζηηθφζπκπεξηθνξηθήο 

ζεξαπείαο ζε 26 παηδηά αηηνχληεο άζπιν. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ φηη ζε 

γεληθέο γξακκέο ππήξμε βειηίσζε ζε ζπλαηζζεκαηηθέο ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο. Φαίλεηαη 

πσο νη ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε παηδηά πξνζθχγσλ είλαη ειάρηζηεο. 
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ΠΑΡΑΣΗΜΑΣΑ 
 

ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ 

 

Αγαπητοί γονείσ και κηδεμόνεσ,  

 

τα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ Κριτθσ με τον  Πλοθγό – Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι 

Κριτθσ, κα πραγματοποιθκεί ζνα διά ηϊςθσ πρόγραμμα παρζμβαςθσ για παιδιά που ζχουν ζρκει 

ςτθν χϊρα υποδοχισ τθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςτο Θράκλειο, Κριτθσ. κοπόσ τθσ μελζτθσ είναι 

θ ενίςχυςθ τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ (resilience) των παιδιϊν μζςω βιωματικϊν 

δραςτθριοτιτων. 

τόχοσ είναι θ δθμιουργία  μίασ ομάδασ αποτελοφμενθ από 20 ζωσ 25 παιδιά. Ζμφαςθ κα δοκεί 

ςτθν ενίςχυςθ και τθν ανάπτυξθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων των παιδιϊν, του αιςκιματοσ του 

«ανικειν» ςε μία ομάδα, τθσ αυτοεκτίμθςισ τουσ, ςτθ μεταξφ  τουσ ςυνεργαςίασ,  να μάκουν να 

μοιράηονται τισ ςκζψεισ/απόψεισ τουσ και να μάκουν να ςυγχωροφν  κ.α). 

Οι ςυναντιςεισ μασ κα πραγματοποιοφνται ςτο Κοινωνικό Χώρο Ιδρυμάτων Α. και Μ. 

Καλοκαιρινοφ κάκε Σρίτθ από 19:00 ζωσ 21:00.   

Προκειμζνου να εγκρίνετε τθν ςυμμετοχι του παιδιοφ ςασ ςτο πρόγραμμα, παρακαλϊ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε τθν υπεφκυνθ διλωςθ που ακολουκεί. 

ασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία ςασ. 

 

Με εθηίκεζε, 

Ζ Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα 

Υξηζηίλα Κνπγηνχξε 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο 

 

                                           Ζ Δπφπηξηα ηεο Γηπισκαηηθήο 

      Αξγπξνχια  Καιατηδάθε 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 

 

Δθλώνω υπεφκυνα ότι επικυμώ το παιδί μου …………………………………. να 

ςυμμετζχει ςτθν ομάδα που ςυντονίηει θ Χριςτίνα Κουγιοφρθ, μεταπτυχιακι 

φοιτιτρια του τμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ ςτο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Οι 

ςυναντιςεισ μασ κα διαρκζςουν μζχρι αρχζσ επτζμβρθ με ζναρξθ τθν Σρίτθ 

30 Ιουλίου ςτισ 7:00 το απόγευμα. 

 

 

Ο Κθδεμόνασ 

(Ονοματεπώνυμο) 

………………….. 

                                                                                                                Τπογραφι 

............................ 

 .....................Ημερομθνία 

....... 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

1.Φφλο:                 Κορίτςι              Αγόρι 

2.Θλικία:  

3.Ποια είναι θ χϊρα γζννθςθσ ςασ: 

4.Πόςο καιρό μζνετε ςτθν Ελλάδα? 

5.Με ποιον μζνετε ςτθν Ελλάδα:            Μθτζρα                 Πατζρα               Αδερφό/θ/ια    

          υγγενι                    Μόνοσ/θ                   Άλλο 

6. Πϊσ ταξιδζψατε για να φτάςετε εδϊ:                Θάλαςςα               τεριά                 Βάρκα  

                  Πόδια                Αμάξι                Άλλο 

 

 

 

(Children’s Hope Scale, CHS) 

1. Ι think I am doing pretty well. 

O  o o o o o 

None of  A little of Some of A lot of Most of All of 

the time  the time the time the time the time the time 

       

 

  2.Ι can think of many ways to get the things in life that are most important to me. 

 

o o o o o o 

None of A little of Some of A lot of Most of All of 
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the time the time the time the time the time the time 

      

 

3.Ι am doing just as well as other kids my age. 

o o o o o o 

None of A little of Some of A lot of Most of All of 

the time the time the time the time the time the time 

      

1111 

4. When 1 have a problem, I can come up with lots of ways to solve it. 

o o o o o o 

None of A little of Some of A lot of Most of All of 

the time the time the time the time the time the time 

      

 

5. Ι think the things I have done in the past will help me in the future. 

o o o o o o 

None of A little of Some of A lot of Most of All of 

the time the time the time the time the time 

the time 

 

 

 

6.Ι even when others want to quit, I know that I can find ways to solve the problem. 

 

O o o o o o 

None of A little of Some of A lot of Most of All of 

the time the time the time the time the time the time 

 

 

Notes: When administered to children, this scale is not labeled "The Children's Hope 

Scale," but is called "Questions About Your Goals." The total Children's Hope Scale score 

is achieved by adding the responses to the six items, with "None of the time" = 1; "A little 

of the time" = 2; "Some of the time" = 3; "A lot of the time" = 4; "Most of the time" = 5; 

and, "All of the time" = 6. The three odd-numbered items tap agency, and the three even-

numbered items tap pathways. 
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 The Children’s Happiness Scale 

 (Birleson 1978) 
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Depression Self – Rating Scale for children DSRS-C 

 

Instructions: 

This self-rating scale was developed for children between the ages of 8 and 14 
years of age. Please explain to the child that the scale is a way of getting to know 
how children really feel about things. Give the scale to the child with the 
directions below. If children have difficulty in reading any of the items, clinicians 
may read out the statements in a neutral tone of voice that indicates no 
preference in what they wish to hear. 

 

Please read these statements and tick the answer that best describes how 
you have felt during the past week. It is important to answer as honestly as 
you can. The correct answer is to say how you have really felt. 

 

 Mostly      Never  

   Sometimes   

1. I look forward to things as much as I used to.. [ ] [ ] [ ] ___ 

2. I sleep very well.............................…….. …… [ ] [ ] [ ] ___ 

3. I feel like crying.............................…………… [ ] [ ] [ ] ___ 

4. I like to go out to play......................…….…… [ ] [ ] [ ] ___ 

5. I feel like running away.....................………… [ ] [ ] [ ] ___ 

6. I get tummy aches...........................….……… [ ] [ ] [ ] ___ 

7. I have lots of energy........................…………. [ ] [ ] [ ] ___ 

8. I enjoy my food..............................…………… [ ] [ ] [ ] ___ 

9. I can stick up for myself...................…………. [ ] [ ] [ ] ___ 

10. I think life isn't worth living...............…………. [ ] [ ] [ ] ___ 

11. I am good at the things I do.................………. [ ] [ ] [ ] ___ 

12. I enjoy the things I do as much as I used to… [ ] [ ] [ ] ___ 

13. I like talking with my family.................……….. [ ] [ ] [ ] ___ 
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14. I have bad dreams.......................……….. [ ] [ ] [ ] ___ 

15. I feel very lonely............................…………… [ ] [ ] [ ] ___ 

16. I am easily cheered up.......................……….. [ ] [ ] [ ] ___ 

17. I feel so sad I can hardly stand it...........…….. [ ] [ ] [ ] ___ 

18. I feel very bored............................…………… [ ] [ ] [ ] ___ 

 

Thank you. Score ___ 
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Children’s Revised Impact of Events Scale 

Ακολουκεί μια λίςτα με ςχόλια που ζχουν γίνει από άτομα που ζχουν βιϊςει 
ςτρεςογόνα/τραυματικά γεγονότα. ασ παρακαλοφμε να βάλετε ςταυρό ςτθ ςτιλθ που 
αντιπροςωπεφει καλφτερα τθ ςυχνότθτα με τθν οποία, κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 
επτά ημερών, τα παρακάτω ιςχφουν για εςζνα. 

 

 

 

  Κακόλου πάνια Μερικζσ υχνά 
 

      φορζσ   
 

 Χωρίσ να το κζλεισ, ζρχονται ςτο μυαλό         
 

1. ςου ςκζψεισ που ςχετίηονται με το [ ] [ ] [ ] [ ] 
 

 τραυματικό γεγονόσ;         
 

2. Προςπακείσ να τοξεχάςεισ; [ ] [ ] [ ] [ ] 
 

          
 

3. 
Αναςτατϊνεςαι ι ζχεισζντονα 

[ ] [ ] [ ] [ ] 
 

ςυναιςκιματα όταν τοςκζφτεςαι; 
 

         
 

          
 

4. 
Αποφεφγεισ οτιδιποτε ςου το κυμίηει 

[ ] [ ] [ ] [ ] 
 

(π.χ. μζρθ, πρόςωπα, καταςτάςεισ); 
 

         
 

          
 

5. Προςπακείσ να μθ μιλάσ για αυτό; [ ] [ ] [ ] [ ] 
 

          
 

6. 
Χωρίσ να το κζλεισ ζρχονται ςτο μυαλό 

[ ] [ ] [ ] [ ] 
 

ςου εικόνεσ ςχετικά με αυτό; 
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7. 
Τπάρχουν άλλα πράγματα που ςε 

[ ] [ ] [ ] [ ] 
 

κάνουν να τοςκζφτεςαι; 
 

         
 

          
 

8. Προςπακείσ να μθν το ςκζφτεςαι; [ ] [ ] [ ] [ ] 
 

          
 

 

© Children and War Foundation, 1998 

Μεηάθραζη και προζαρμογή Ιωάννα Γιαννοπούλου & Δανάη Παπαδάηου 
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Child and Youth Resilience Measure (CYRM-12): 

 

To what extent do the sentences below describe you? Circle one answer for each statement. 

 

 Not at A little Somewhat Quite a A lot 

 All   bit  

      

Education is important to me. 1 2 3 4 5 

      

My family/relatives really watch out for me. 1 2 3 4 5 

      

My family/relatives know a lot about me. 1 2 3 4 5 

      

I try to finish things I start. 1 2 3 4 5 

      

Religion and faith are a source of strength for 1 2 3 4 5 

me.      

      

I know where to go to ask for help. 1 2 3 4 5 

      

My family stands by me in difficult times. 1 2 3 4 5 

      

I am aware of my own points of strength. 1 2 3 4 5 

      

I participate in communal religious activities 1 2 3 4 5 

(such as group prayer, attending religious      
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groupings, religion lessons).      

      

I feel safe when I am with my family. 1 2 3 4 5 

      

I have opportunities to develop and improve 1 2 3 4 5 

myself for the future.      

      

I enjoy participating in the customs and 1 2 3 4 5 

traditions of the community in which I am living      

now.      

      

 
 

Child Youth Resilience Measure (12 items). Panter-Brick C, Hadfield K, Dajani R, Eggerman, M, Ager A, 

Ungar M (2017). Child Development. 



 

Child and Youth Resilience Measure (CYRM-12): 

 

 

 (CYRM-12) قیاسمرونةالشبابواألطفال

 

 

ة  إىلأيحدتمثلكالجملالتالیة؟ ضعدائرةحوإلجابةواحدةلكلجمل

 

  
ً 

 وسط قلیل

ن م  اكثر

 كثیر

 

 أبدا 
 الوسط

 

     
 

      
 

مھمبالنسبةىلي
ئ  5 4 3 2 1 التعلیمشی 

 

      
 

ي یھتمونب   5 4 3 2 1 اھلي
 

      
 

ي
عی  بعرفواكثث   5 4 3 2 1 اھلي

 

      
 

ه ابدا ءالذي ي
الش  أنھي  5 4 3 2 1 أناأحاوالن

 

      
 

 5 4 3 2 1 الدینواإلیمانمصدرقوةبالنسبةإىلي
 

      
 

أینأذھبمنأجلطلبالمساعدة  5 4 3 2 1 أنابعرف
 

      
 

 5 4 3 2 1 عائلتيتقفمعيباألوقاتالصعبة
 

      
 

ي
 5 4 3 2 1 أناأدركنقاطقوب 
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الدینیةالعامة (مثلصالةالجماعة، حضور  أناأشاركبالنشاطات
1 2 3 4 5 

 

الدینیة، حصصالدین)  التجمعات

 

     
 

      
 

ي
 5 4 3 2 1 أناأشعرباألمانعندماأكونمععائلی 

 

      
 

 5 4 3 2 1 عنديفرصلتطویرمھاراتمفیدةولتحسیننفسيللمستقبل
 

      
 

أعیشفیھحالیا وتقالیدالمجتمعالذي  5 4 3 2 1 أناأستمتعبالمشاركةبعادات
 

      
 

 

 

Child Youth Resilience Measure (12 items). Panter-Brick C, Hadfield K, Dajani R, Eggerman, 

M, Ager A, Ungar M (2017). Child Development. 

 

 

Posttraumatic Growth Inventory for Childrens Revised (PTGI-C-R):  

 

Ok, now we’re going to move on to another one... Some things change over time, 

some things don’t. For example, some things in your life are different now than they 

were before Hurricane 

Katrina and what happened afterward, and some things are not. 

I want to hear from you – what has changed since Katrina? 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Some kids like you tell us that they have noticed ways in which they are different 

now in how 
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they are and what they feel and think, compared to how they were before the 

hurricane and 

what happened afterward. How about you? How have you changed? 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

Let’s talk about some more specific questions about changes... 

As we have been talking about, some kids like you tell us that they have noticed 

ways in which they are different now, compared to how they were before Hurricane 

Katrina and what happened afterward. Everybody’s different, so some kids don’t 

notice any change, some kids notice a lot, and some kids are in between. There are 

no right or wrong answers, and there’s no right or wrong way to be. 

I want you to think about how you used to be before Hurricane Katrinaand how you 

are now. I am going to ask you some questions about some different changes that 

might have happened from before the hurricane to now. Tell me how much you 

have changed. It is ok to say that these changes didn’t happen, and it is ok to say that 

they did. Tell me what answer is better. [SHOW THE RESPONSE CARD TO THE CHILD.] 

To get the hang of it, let’s first try some for practice. 

The first one is: I am a boy/girl. 

Which one would you answer there? Has that changed since before the hurricane? 

Yes or No. No change?  A little?  Some?  Lots?   Right –whether you’re a boy or a girl 

hasn’t changed since then so, right, you would answer “No change” 

Next one:I am bigger than I used to be. 
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So, has that changed? Yes or No? If it has changed, how much has that changed since 

the hurricane? Think back to how tall you were before the hurricane... are you taller 

now than you were then? 

What would you say? Answer ‘no change’ if you are just as tall as you were then, ‘a 

little’ if you’re a little taller than you were then, ‘some’ if you’ve grown more than a 

little, or ‘a lot’ if you are a lot taller than you were before the hurricane. 

Any questions about how this works? Ok, now let’s go on to our other questions. 

These aren’t for practice anymore. 

 

 

No change, a little, some, or a lot [WITH ACCOMPANYING  HAND GESTURES 

DEMONSTRATING DIFFERENCES... Note that Don’t Know is not offered as a 

response, but is coded if child responds as such.] 

 No 
Change 
 

A 
Little 
 

Some 
 

A Lot 
 

DK 
 

1. I learned how nice and helpful some people 
can be. 
 

0 1 2 3 -8 

2. I can now handle big problems better than I 
used to. 
 

0 1 2 3 -8 

3. I know what is important to me better than I 
used to. 
 

0 1 2 3 -8 

4. I understand how God works better than I 
used to. 
 

0 1 2 3 -8 

5. I feel closer to other people (friends or family) 
than I used to. 
 

0 1 2 3 -8 

6. I appreciate (enjoy) each day more than I used 
to. 
 

0 1 2 3 -8 

7. I now have a chance to do some things I 
couldn’t do before. 
 

0 1 2 3 -8 

8. My faith (belief) in God is stronger than it was 0 1 2 3 -8 
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before. 
 

9. I have learned that I can deal with more things 
than I thought I could before. 
 

0 1 2 3 -8 

10. I have new ideas about how I want things to 
be when I grow up. 
 

0 1 2 3 -8 

 

 

Domain of PTG 

1 - Relating to others  

2 - Personal strength  

3 - Appreciation of life  

4 - Spiritual change  

5 - Relating to others  

6 - Appreciation of life  

7 - New possibilities  

8- Spiritual change  

9 -  Personal strength  

10. - New possibilities 

 

 


